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На основу чл. 35. и 36. став 1. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број 
37/2014) и члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист 
АП Војводине”, број 57/2017), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 27. децембра 2017. године, донела је

П О К Р А Ј И Н С К У    У Р Е Д Б У
О ПOВРАЋАJУ НЕУТРОШЕНИХ

БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
ОСТАЛИХ КОРИСНИКА

ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ПРИПАДАЈУ 
КОНСОЛИДОВАНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Члан 1. 

Овом уредбом уређују се рокови, начин утврђивања и посту-
пак повраћаја неутрошених буџетских средстава на рачун извр-
шења буџета Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: 
АП Војводина), од стране осталих корисника јавних средстава 
АП Војводине, који припадају јавном сектору, а нису укључени 
у консолидовани рачун трезора АП Војводине (у даљем тексту: 
остали корисници јавних средстава). 

У смислу става 1 под осталим  корисницима јавних средстава 
подразумевају се: јавна предузећа која је основала АП Војводина 
и правна лица над којима АП Војводина има директну или ин-
директну контролу над више од 50% капитала или више од 50% 
гласова у органу управљања. 

Члан 2. 

Повраћај средстава из члана 1. односи се на средства која оста-
ли корисници јавних средстава нису утрошили за финансирање 
расхода и издатака у 2017. години, односно за која нису преузели 
обавезе, а пренета су им закључно са 31. децембром 2017. године 
– у складу са актом о буџету и годишњим програмом рада / фи-
нансијским планом за 2017. годину. 

Члан 3. 

Рок за повраћај неутрошених буџетских средстава пренетих у 
2017. години на рачун извршења буџета АП Војводине јесте 31. 
јануар 2018. године. 

Члан 4. 

Износ средстава за повраћај утврђује се као разлика између 
средстава која су им пренета из покрајинског буџета за 2017. годи-
ну за редован рад и за реализацију програмских активности и/или 

пројеката утврђених годишњим програмом рада и финансијским 
планом и износа обавеза преузетих у складу са годишњим про-
грамом рада и финансијским планом за 2017. годину. 

Члан 5. 

Остали корисници јавних средстава из члана 1 став 2 дужни су 
да – најкасније до 27. јануара 2018. године – директном буџетском 
кориснику који му је средства пренео достави податке о износу 
средстава за повраћај, утврђен на начин прописан овом уредбом, 
на обрасцу ПКЈС – Повраћај средстава осталих корисника јавних 
средстава, који је саставни  део ове уредбе. 

Члан 6. 

Директни буџетски корисник који је пренео средства дужан је 
да провери податке из обрасца ПКЈС и податке из извештаја о реа-
лизацији програмских активности и/или пројеката спроведених у 
складу с програмом рада, односно финансијским планом осталог 
корисника јавних средстава. 

Члан 7. 

Након провере података из обрасца ПКЈС, директни буџетски 
корисник га оверава и доставља Покрајинском секретаријату за 
финансије за потребе евидентирања потраживања у главној књи-
зи консолидованог рачуна трезора за износ средстава који је ут-
врђен као обавеза за повраћај у корист покрајинског буџета. 

Члан 8. 

Средства пренета из покрајинског буџета у 2017. години за фи-
нансирање редовног рада осталих корисника јавних средстава у 
тој години, за која нису преузете обавезе до краја 2017. године, не 
могу се користити у 2018. години. 

Члан 9. 

Средства или део средстава – примљених из покрајинског 
буџета за 2017. годину за реализацију одређених програма, од-
носно програмских активности и/или пројеката, планираних у 
годишњем програму рада и финансијском плану – могу остати 
на коришћењу код осталих корисника јавних средстава уколико 
њихова реализација из оправданих разлога није започета или ако 
је у току, уз писану сагласност директног буџетског корисника 
који је средства пренео. 

Члан 10. 

Остали корисници јавних средстава из члана 9 подносе захтев 
за задржавање неутрошених средстава директном буџетском ко-
риснику који је исплатио та средства, на обрасцу ПКЈС/1 – Захтев 
за оцену оправданости, који је саставни  део ове уредбе. 
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Директни буџетски корисник цени оправданост захтева ос-
талих корисника јавних средстава за задржавање неутрошених 
средстава и – уколико сматра оправданим – даје сагласност да не-
утрошена средства у траженом износу остану на коришћењу ос-
талих корисника јавних средстава за намену утврђену годишњим 
програмом рада / финансијским планом, односно за реализацију 
програмских активности и/или пројеката. 

Средства из претходног става овог члана остали корисници 
јавних средстава дужни су да укључе у годишњи програм рада, 
односно у финансијски план за 2018. годину. 

Члан 11. 

Са средствима пренетим осталим корисницима јавних сред-
става из покрајинског буџета ранијих година, која до краја 2017. 
године нису утрошена за намену за коју су добијена – у складу 
с годишњим програмом рада односно финансијским планом, по-
ступа се у складу са овом уредбом. 

Члан 12. 

Ова покрајинска уредба ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2018. године. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 400-27/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

Образац ПКЈС 
 

ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ОСТАЛИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ 

Остали корисник јавних средстава буџета Аутономне покрајине Војводине __________________________________________
_____________________

ПИБ __________________ МБ __________________Седиште ____________________Адреса _____________________ 
Број рачуна ____________________  Назив рачуна ______________________________ 

Сa рачуна извршења буџета АП Војводине од стране  _____________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    (назив директног буџетског корисника који је пренео средства)

исплаћена у 2017. години и пренета из ранијих година у 2017. годину, су средства за следеће намене: 

Екон.
класиф.

(субаналички 
конто)

Назив
конта

Програмска 
активност/
пројекат 
(шифра)

Програмска 
активност/
пројекат
(назив)

 Средстава 
из ранијих 

год. 
пренета 
у 2017. 
годину

Пренета 
средства у 

2017. годину 
на основу 

сагласности 
из 

претходних  
године

Укупна 
средства

Износ 
преузетих 
обавеза у 

2017. год. са 
обавезама 

пренетим из 
претходне  

године

 Плаћене 
обавезе 
у 2017. 
години  

из 
колоне 8

Износ 
средстава 

за 
повраћај 
у буџет

1 2 3 4 5 6 7(5+6) 8 9 10 (7-9) 

            

            

            

            

            

Свега:         

ОСТАЛИ КОРИСНИК ЈАВНИХ СРЕДСТАВА 

___________________________________ 
           (овлашћено лице)

САГЛАСНОСТ с наведеним подацима оверава
ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК 
__________________________________ 
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Образац ПКЈС/1 
_______________________________________________
           (назив осталог корисника јавних средстава) 

______________________   ___________________ 

(ПИБ)   (Матични број) 

______________________     

(Седиште и адреса)     

________________________________________________
          (директни буџетски корисник који је пренео средства) 

ЗАХТЕВ ЗА ОЦЕНУ ОПРАВДАНОСТИ 
преноса неутрошених буџетских средстава у наредну буџетску годину

Програмска активност/пројекат (навести шифру и назив)1

________________________________________________________________________________________

Износ обавеза преузетих закључно са 31.12.2017. године_______________________________________  

Пренета средства из буџета за реализацију програмске активности/пројекта закључно са 31.12.2017. године __________________
______________________________________________________ 

Износ неутрошених средстава на дан 31.12.2017. године __________________________

Молим да неутрошена средства - у износу од __________________ - остану на коришћењу у наредној  буџетској години осталом 
кориснику јавних средстава за реализацију програмске активности/пројекта, односно за намену утврђену програмом рада и финан-
сијским планом до окончања активности, а најкасније до ________________ године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Програмска активност/пројекат није реализован због следећих разлога: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________

Планирани рок завршетка програмске активности/пројекта: ______________________________________________________
______________________________ 

Овлашћено лице осталог корисника јавних средстава __________________________________________________________
_________

_________________________године
                       (датум)

_______________________________________________
                   (назив директног буџетског корисника)

САГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
У НАРЕДНУ БУЏЕТСКУ ГОДИНУ

На основу захтева за оцену оправданости преноса средстава у наредну  буџетску годину, заведеног у
 _________________________________________________________________ под бројем ___________, 
  (назив директног буџетског корисника)
даје се сагласност да неутрошена средства - у износу од _________________ - остану на коришћењу осталом кориснику јавних 

средстава 
________________________________________________________________________________
                                                      (назив осталог корисника јавних средстава)
за реализацију _____________________________________________________________
                                                      (назив програмске активности/пројекта)
и обавезује се да иста уврсти у годишњи програм рада/финансијски план за 2018. годину.

Нови рок за реализацију програма/програмске активности/пројекта ______________године.

Овлашћено лице директног буџетског корисника _________________________________________________________ године
        (датум)

1 За сваку програмску активност/пројекат потребно је доставити посебан Захтев за оцену оправданости
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1441.

На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2014), 
члана 10, а у вези са чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. 
лист АП Војводине”, бр. 57/2017), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 27. децембра 2017. године, д о н е л а је

ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ ИЗБОРА, КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР

И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 
КОЈЕ ФИНАНСИРА

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

У 2018. ГОДИНИ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се поступак избора, критеријуми за 
избор и начин реализације пројеката који се финансирају из сред-
става Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војво-
дине (у даљем тексту: Управа), обезбеђених у буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2018. годину у оквиру Програма 1505 –  
Регионални развој, који садржи следеће програмске активности:

1. Програмска активност 1004 – Подршка пројектима у об-
ласти водопривреде и заштите животне средине;

2. Програмска активност 1005 – Подршка пројектима у об-
ласти локалног и регионалног економског развоја;

3. Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у об-
ласти саобраћајне инфраструктуре;

4. Програмска активност 1007 – Подршка пројектима у об-
ласти енергетике и енергетске ефикасности;

5. Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у об-
ласти здравства и социјалне заштите;

6. Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у об-
ласти заштите културног наслеђа;

7. Програмска активност 1010 – Подршка пројектима у об-
ласти образовања, ученичког и студентског стандарда;

8. Програмска активност 1011 – Подршка пројектима у об-
ласти развоја спорта.

Члан 2.

Под пројектима у смислу ове одлуке подразумевају се пројекти од 
интереса за Аутономну покрајину Војводину (у даљем тексту: АП 
Војводина), дефинисани одредбом члана 3. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”, број 54/2014).

Реализацију пројеката из члана 1. ове одлуке финансираће Уп-
рава у складу с ликвидним могућностима буџета АП Војводине 
и на начин прописан Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, и овом 
одлуком.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Члан 3.

Поступак доделе средстава и избор пројеката који ће се финан-
сирати обавља се путем јавног конкурса који расписује и спрово-
ди Управа.

Члан 4.

Јавни конкурс се објављује на начин утврђен Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2018. годину, и садржи: назив акта на основу ког се расписује 
јавни конкурс; висину укупних средстава предвиђених за доделу 

по јавном конкурсу; намену за коју се средства могу користити; 
могуће учеснике на јавном конкурсу; услове за учешће на јавном 
конкурсу и документацију која се подноси уз пријаву; начин под-
ношења пријава на јавни конкурс; критеријуме за оцену пријава; 
рок за подношење пријава и друге податке који су од важности за 
спровођење јавног конкурса.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Члан 5.

Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве пред-
лога пројекта на начин који је прописан јавним конкурсом. Уз 
пријаву се доставља документација предвиђена јавним конкур-
сом. 

Садржину и форму обрасца пријаве из става 1. овог члана про-
писује директор Управе.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА

Члан 6.

Пројекти се оцењују на основу група критеријума и појединач-
них критеријума. 

Групе критеријума су: 

- степен општег утицаја и значај пројекта;
- степен финансијске оправданости пројекта;
- степен одрживости пројекта; 
- степен ризика и изводљивост пројекта.

У оквиру групе критеријума ‒  степен општег утицаја и значај 
пројекта, укупан број бодова који се може доделити је 30.

У оквиру групе критеријума  –  степен финансијске оправда-
ности пројекта, укупан број бодова који се може доделити је 20.

У оквиру групе критеријума –  степен одрживости пројекта, 
укупан број бодова који се може доделити је 20.

У оквиру групе критеријума –  степен ризика и изводљивост 
пројекта, укупан број бодова који се може доделити је 30.

Члан 7.

У оквиру група критеријума, Управа за сваки јавни конкурс по-
себно утврђује појединачне критеријуме за оцену пројеката и до-
делу средстава, у зависности од специфичности предмета јавног 
конкурса и одређује број бодова за појединачне критеријуме.

Број бодова који се додељују појединачним критеријумима не 
може прећи укупан број бодова за групу критеријума којој припа-
да појединачан критеријум.

Члан 8.

Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума – сте-
пен општег утицаја и значај пројекта, користе се нарочито: значај 
пројекта, повезаност пројекта са стратешким документима, степен 
развијености општине на чијој се територији пројекат реализује, 
међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта, степен 
утицаја пројекта на животну средину и здравље људи и други.

Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума – 
степен финансијске оправданости пројекта, користе се нарочито: 
степен суфинансирања пројекта, однос трошкова и очекиваних 
резултата и други.

Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума – 
степен одрживости пројекта, користе се нарочито: финансијска 
одрживост, институционална одрживост и други.



27. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 58 - Страна 3187

Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума 
– степен ризика и изводљивост пројекта, користе се нарочито: 
степен припремљености пројекта, процена ризика, ограничења, 
изводљивост пројекта и други.

КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Члан 9.

Директор Управе образује Комисију за стручни преглед и оце-
ну поднетих пријава предлога пројеката (у даљем тексту: Коми-
сија) решењем којим се утврђују задаци и састав Комисије. 

Комисија има председника и најмање два члана и њихове заме-
нике, који се именују из редова запослених у Управи.

Техничке и административне послове за потребе Комисије 
обавља секретар Комисије.

Чланови Комисије по потреби могу да буду и стручна лица из 
области за коју је расписан јавни конкурс.

Комисија се образује за сваки јавни конкурс посебно.

Чланови Комисије не смеју да буду у сукобу интереса.

Члан 10.

Комисија обавља стручни преглед, вреднује и рангира предло-
жене пројекте у складу са условима и критеријумима наведеним 
у јавном конкурсу и доставља директору Управе предлог одлуке 
о додели средстава за финансирање са образложењем предлога.

Комисија оцењује предложене пројекте на обрасцу чију садр-
жину и форму прописује директор Управе.

ОДЛУЧИВАЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ 
СРЕДСТАВА

Члан 11.

Одлуку о додели средстава за финансирање пројеката са образ-
ложењем доноси директор Управе, на предлог Комисије, у року од 
20 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс. 

Одлука директора је коначна.

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страница-
ма Управе и Покрајинске владе наредног дана од дана доношења 
исте. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Члан 12.

На  основу одлуке о додели средстава, Управа и Корисник 
средстава закључиће уговор којим ће да регулишу своја међусоб-
на права и обавезе, начин спровођења пројекта и друга права и 
обавезе битне за реализацију пројекта.

Корисник средстава решењем одређује координатора за 
праћење реализације пројекта.

Корисник средстава припрема акциони план за спровођење 
пројекта на обрасцу чију саджину и форму прописује директор 
Управе.

Члан 13.

Управа прегледа достављену документацију и уколико доку-
ментација није потпуна и исправна, Управа има право да оспори 
део потраживања или потраживање у целости, о чему Корисника 
средстава обавештава писаним путем у року од 7 дана од дана 
пријема документације.

Корисник средстава обавезан је да за реализацију пројекта дос-
тави податке о називу и броју текућег рачуна. 

Средства, на рачун Корисника средстава из става 1. овог чла-
на, Управа преноси најкасније у року до 45 дана, који почиње да 
тече од наредног дана од дана уредно достављене документације 
утврђене актом Управе, а у складу са ликвидним могућностима 
буџета Аутономне покрајине Војводине.

Члан 14.

Корисник средстава је у обавези да по пријему средстава на ра-
чун, средства одмах пренесе добављачу и да о томе обавести Уп-
раву, уз достављање доказа о извршеном преносу средстава у  року 
од три радна дана од дана извршеног преноса средстава од стране 
Управе, осим ако посебним прописом није одређен други рок.

Уколико Корисник средстава не поступи у складу са ставом 1. 
овог члана, Управа ће обуставити даље финансирање пројекта, о 
чему ће писаним путем обавестити Корисника средстава. 

Члан 15.

Средства које Управа додели за финансирање пројеката под-
лежу контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава 
коју обавља служба буџетске инспекције АП Војводине.

Корисник средстава дужан је да служби буџетске инспекције 
АП Војводине омогући несметану контролу наменског и закони-
тог коришћења средстава. 

Уколико у поступку контроле наменског и законитог коришћења 
средстава, служба буџетске инспекције АП Војводине утврди да 
Корисник средстава ненаменски и/или незаконито користи додеље-
на средства, Управа ће раскинути уговор једностраном изјавом.

У случају из става 3. овог члана, Корисник средстава дужан је да 
изврши повраћај пренетих средстава са законском затезном каматом.

Члан 16.

Корисник средстава дужан је да Управи доставља периодичне квар-
талне извештаје и завршни извештај о реализацији пројекта на об-
расцу извештаја чију садржину и форму прописује директор Управе.

Корисник средстава дужан је да Управи омогући несметан и 
непосредан увид, као и приступ целокупној документацији и са-
мој реализацији пројекта.

Корисник средстава дужан је да Управи омогући евалуацију 
пројекта након завршетка пројекта у циљу процене постигнутих 
резултата и ефеката пројекта.

Члан 17.

Корисник средстава дужан је да обезбеди видљивост и препо-
знатљивост пројекта у складу са захтевом Управе.

Корисник средстава дужан је да сваку презентацију и медијски 
наступ у вези с пројектом усклади и координира са Управом. 

Корисник средстава обавезан је да приликом свих јавних ис-
тупања, израде публикација и објављивања о пројектима који 
се финансирају средствима Управе, наведе да је у финансирању 
учествовала  Аутономна покрајина Војводина, Управа за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Члан 18.

Корисник средстава покреће и спроводи поступак јавне на-
бавке за потребе реализације пројекта у складу са Законом о јав-
ним набавкама и другим важећим прописима за потребе реали-
зације пројекта.



Страна 3188 - Броj 58 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 27. децембар 2017.

Пре покретања поступка јавне набавке, Корисник средстава 
обавезан је да Управи достави неопходну документацију која 
се односи на поступак јавне набавке, извод из плана набав-
ки, извод из финансијског плана и осталу потребну докумен-
тацију утврђену актом Управе и да пре покретања поступка 
јавне набавке захтева и добије сагласност Управе за покре-
тање поступка. 

Сагласност за покретање поступка јавне набавке Управа даје у 
року од 10 од дана уредно достављене документације од стране 
Корисника средстава.

Корисник средстава може тек по добијању сагласности Управе 
да покрене законом прописан поступак јавне набавке. 

Пре објављивања позива за подношење понуда у поступку 
јавне набавке, Корисник средстава обавезан је да прибави саглас-
ност Управе на конкурсну документацију. 

Корисник средстава може тек по добијању сагласности Управе 
да објави позив за подношење понуда и конкурсну документацију 
за јавну набавку.

У конкурсној документацији за јавну набавку Корисник сред-
става може да предвиди авансно плаћање у износу до 50% од уго-
ворене вредности. 

Корисник средстава обавезан је да у конкурсној документацији 
за јавну набавку предвиди одговарајућа средства финансијског 
обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза 
у поступку јавне набавке и испуњење својих уговорних обавеза 
(озбиљност понуде, повраћај авансног плаћања, добро извршење 
посла, отклањање недостатака у гарантном року).

За евентуалне измене уговора о јавној набавци Корисник сред-
става је обавезан да прибави сагласност Управе.

Члан 19.

Управа има право да задржи 10% вредности одобрених сред-
става до испуњења свих обавеза од стране Корисника средстава 
с циљем заштите интереса Управе и поштовања услова из ове од-
луке и уговора о додели средстава.

Члан 20.

Управа ће пре закључивања уговора о додели средстава, чија 
је вредност већа од пет милиона динара, да прибави мишљење 
Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине.

Члан 21.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, а при-
мењиваће се од 1. јануара 2018. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-7149/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1442.

На основу чл. 32. тачка 13., 35. и 36. став 8. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине ,ˮ 
број 37/14), а у вези с чланом 99. став 5. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС ,ˮ бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – од-
лука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 
– одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 39. Покрајинске уредбе о грађе-
винском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АП Војводине ,ˮ бр. 45/15, 13/16 и 34/16), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 27. децембра 2017. године, д о н е л а је

З А К Љ У Ч А К
О ПРОГРАМУ ОТУЂЕЊА

 ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Овим закључком утврђује се Програм отуђења грађевинског 
земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за 
2018. годину (у даљем тексту: Програм).

2. Програм обухвата неизграђено грађевинско земљиште у јавној 
својини Аутономне покрајине Војводине, које се може отуђити ради 
изградње, у складу с планским документом, на основу којег се издају 
локацијски услови, односно грађевинска дозвола, у 2018. години.

3. Стручне и административне послове у вези с реализацијом 
Програма обавља Управа за имовину Аутономне покрајине Војво-
дине, у складу са законом.

4. Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине подноси 
Покрајинској влади извештај о реализацији Програма, најкасније 
до истека првог квартала 2019. године.

5. Програм из тачке 1. овог закључка саставни је део овог за-
кључка.

6. Овај закључак објављује се у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине .ˮ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 46-774/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

РЕДНИ 
БРОЈ

КАТАСТАРСКА 
ОПШТИНА

КАТАСТАРСКА 
ПАРЦЕЛА АДРЕСА/ПОТЕС ПОВРШИНА 

У М2 НАМЕНА

1. ВРДНИК 936/1 СЕЛО 809 Породично становање

2. ВРДНИК 936/2 СЕЛО 1306 Породично становање

3. ВРДНИК 939/1 СЕЛО 817 Породично становање

4. ВРДНИК 939/5 СЕЛО 496 Породично становање

5. ВРДНИК 939/6 СЕЛО 446 Породично становање

6. ВРДНИК 939/7 СЕЛО 411 Породично становање

7. ВРДНИК 939/8 СЕЛО 408 Породично становање

8. ВРДНИК 939/11 СЕЛО 400 Породично становање

9. ВРДНИК 939/12 СЕЛО 400 Породично становање

10. ВРДНИК 939/13 СЕЛО 400 Породично становање
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11. ВРДНИК 939/14 СЕЛО 400 Породично становање

12. ВРДНИК 939/15 СЕЛО 400 Породично становање

13. ВРДНИК 939/26 СЕЛО 400 Породично становање

14. ВРДНИК 1148 НОВА КОЛОНИЈА 369 Становање у културној целини

15. ВРДНИК 1999 СТАРА КОЛОНИЈА 241 Породично становање

16. ВРДНИК 2025 СТАРА КОЛОНИЈА 933 Породично становање

17. ВРДНИК 2036/2 СТАРА КОЛОНИЈА 405 Породично становање

18. ВРДНИК 2036/3 СТАРА КОЛОНИЈА 507 Породично становање

19. ВРДНИК 2036/5 СТАРА КОЛОНИЈА 420 Породично становање

20. ВРДНИК 2036/7 СТАРА КОЛОНИЈА 458 Породично становање

21. ВРДНИК 2038/6 СТАРА КОЛОНИЈА 304 Породично становање

22. ВРДНИК 2046/2 СТАРА КОЛОНИЈА 456 Породично становање

23. ВРДНИК 2047/1 СТАРА КОЛОНИЈА 507 Породично становање

24. ВРДНИК 2047/2 СТАРА КОЛОНИЈА 456 Породично становање

25. ВРДНИК 2075 СТАРА КОЛОНИЈА 1317 Породично становање

26. ВРДНИК 2076 СТАРА КОЛОНИЈА 3448 Породично становање

27. ВРДНИК 2079 СТАРА КОЛОНИЈА 279 Породично становање

28. ВРДНИК 2131 ЛЕДИНАЧКО 830 Породично становање

29. ВРДНИК 2149 СТАРА КОЛОНИЈА 1813 Породично становање

30. ВРДНИК 2161/1 СТАРА КОЛОНИЈА 398 Породично становање

31. ВРДНИК 2161/2 СТАРА КОЛОНИЈА 448 Породично становање

32. ВРДНИК 2161/3 СТАРА КОЛОНИЈА 472 Породично становање

33. ВРДНИК 2161/4 СТАРА КОЛОНИЈА 522 Породично становање

34. ВРДНИК 2161/5 СТАРА КОЛОНИЈА 547 Породично становање

35. ВРДНИК 2161/6 СТАРА КОЛОНИЈА 646 Породично становање

36. ВРДНИК 2163/2 СТАРА КОЛОНИЈА 397 Породично становање

37. ВРДНИК 2171/2 СТАРА КОЛОНИЈА 2803 Породично становање

38. ВРДНИК 2272 РЕКЕЋАШ 1445 Породично становање

39. КОВИН 5494 МАЛЕ ЊИВЕ 26910 Радна зона

40. ДОЊИ ГРАД 34402/2 ПАНОНСКА 1 394 Породично становање

1443.

На основу члана 17. Закона о младима („Службени гласник 
РС“, бр. 50/11), члана 42. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 - 
други пропис, 37/16 и 29/17) и Закључка Покрајинске владе бр. 
02-132/2017 од 27. децембра 2017. године, покрајински секретар за 
спорт и омладину  д о н е о   ј е

ОДЛУКУ О 
образовању САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

АП ВОЈВОДИНЕ

Члан 1

Ради подстицања и усклађивања активности које се односе на 
планирање, развој, остваривање и спровођење омладинске поли-
тике, образује се Савет за младе Аутономне покрајине Војводине 
(у даљем тексту: Савет).

Члан 2

У остваривању своје сврхе, Савет ће радити према следећим 
циљевима:

• Промовише значај и репрезентативност Савета за мла-
де Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, као 
и друге националне, покрајинске и локалне актере поли-
тике за младе, ради квалитетнијег развоја и спровођења 
омладинске политике;

• Подстиче размену информација између националних, по-
крајинских и локалних актера политике за младе, са по-
себним нагласком на међусекторску размену и сарадњу;

• Прати све јавне политике везане за младе, даје препоруке 
и мишљења приликом њиховог планирања и реализације 
у односу на области које се тичу младих, те реагује на 
појаве у друштву које су од значаја за младе;

• Подстиче сарадњу локалних канцеларија за младе на те-
риторији Аутономне покрајине Војводине;

• Подстиче и активно учествује у развоју међурегионалне 
сарадње са актерима политике за младе.

Члан 3

Савет има председника и 10 чланова. Председник Савета је по 
функцији покрајински секретар за спорт и омладину.

Члан 4

За председника и чланове Савета именују се:

за председника Савета:
1) Владимир Батез, покрајински секретар за спорт и омла-

дину;

за чланове Савета:
2) Снежана Седлар, потпредседник Скупштине АП Војво-

дине;
3) Стојанка Лекић, председник Одбора Скупштине АП 

Војводине за спорт и омладину;
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4) Никола Бањац, Генерални секретар Скупштине АП 
Војводине;

5) Вукашин Гроздановић, координатор „Нови Сад Омла-
динске престонице Европе 2019“ – „ОПЕНС“;

6) Александар Софић, Студентски центар Нови Сад, струч-
ни сарадник;

7) Живан Коларски, ЈС „Слободна царинска зона Нови 
Сад“, директор;

8) Ивана Бороја, Помоћник Покрајинског секретара за кул-
туру, јавно информисање и односе са верским заједница-
ма, члан Надзорног одбора „ОПЕНС“;

9) Тијана Савичић, Уредник вести и уредник „Јутарњег 
програма“ РТВ Војводина;

10) Сара Павков, Покрајински завод за заштиту природе, 
Председник савеза студената Природно-математичког 
факултета Универзитета у Новом Саду, потпредседник 
Студентске конференције универзитета Србије;

11) Виктор Кременовић Екрес, Студенстки центар „Сту-
дентски дом Европа – Európa Kollégium“, сарадник за 
економске послове.

Члан 5

У рад Савета, а без права гласа приликом доношења одлука, 
по потреби ће бити укључени представници ученичких, студент-
ских организација, органа и институција релевантних за дневни 
ред седнице, о чему одлучује Сaвет.

Члан 6

Мандат члана Савета траје четири године.

Савет има свог секретара који се именује из редова Покрајин-
ског секретаријата за спорт и омладину.

Савет подноси извештај о раду Покрајинској влади.

Члан 7

Савет доноси Пословник о свом раду.

Члан 8

Стручне и административно-техничке послове за потребе Са-
вета обављаће Покрајински секретаријат за спорт и омладину.

На начин рада Савета примењују се одредбе Пословника о раду 
Савета за младе у АП Војводини.

Члан 9

Ступањем на снагу ове Одлуке, ставља се ван снаге Одлука о 
образовању Савета за младе АП Војводине бр. 116-022-556/2012-2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у 
„Службеном листу АП Војводине“.

Број: 116-02-132/2017-01
27. децембар 2017. 

Покрајински секретар
Владимир Батез,с.р.

ПОСЕБНИ ДЕО
1444.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, 
број: 37/14) а у вези са чланом  10. став 2 тачка 5. и члана 15. став 2 
Покрајинскe скупштинскe одлукe о јавном предузећу „Војводина-
шуме” („Сл. лист АП Војводине”, број: 53/2016), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 27. децембра 2017.године,    д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Одлуку o расподели нераспоређене до-
бити за 2016. годину, број: 5386/XXIV-2, коју је донeo Надзорни 
одбор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин,  на седници одржаној 
26. децембра 2017. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-81/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1445.

На основу чл. 32. тачка 9, 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ‟, број: 
37/2014), члана 28. став 2 Закона о култури („Службени гласник 

РС‟, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), а у вези с чланом 1. али-
нејa 3. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивач-
ких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ‟, број: 18/10), Покрајинска влада, на седни-
ци, одржаној 27. децембра 2017. године,     д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Статут Галерије ликовне уметности поклон 
збирке Рајка Мамузића, Нови Сад, који је Управни одбор Установе 
усвојио на петој седници, одржаној 28. септембра 2017. године.  

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-709/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1446.

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра 
за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист 
АПВ”, број: 4/2008) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. децембра 
2017. године,   д о н е л а  ј е
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Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на  Измене и допуне Програма рада Устано-
ве ‒ Центар за привредно - технолошки развој Војводине за  2017. 
годину, који је донео Управни одбор Установе – Центар за прив-
редно-технолошки развој Војводине, на 5. седници одржаној 18. 
децембра 2017. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-79/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1447.

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра 
за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист 
АПВ”, број: 4/2008) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. децембра  
2017. године,   д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског  плана Ус-
танове ‒ Центар  за привредно - технолошки развој Војводине за 
период јануар‒децембар 2017. године, које је донео Управни од-
бор Установе – Центар за привредно - технолошки развој Војво-
дине, на 5. седници одржаној 18. децембра 2017. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-128/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1448.

На основу члана 32. став 1 тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), а у вези са чл. 247. и 263. став 2. Закона о 
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 – одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 27.  
децембра 2017. године,  д о н е л а је 

Р Е Ш Е Њ E 

I

Овлашћује се Владимир Галић, покрајински секретар за урба-
низам и заштиту животне средине, да у име оснивача закључи 
Споразум о продужењу рока важења Kолективног уговора за Јав-
но предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројек-
товање „Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад, број: 160/2015, 
од 27. јануара 2015. године, на рок од наредне три године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-74/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1449.

На основу чана. 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
члана 14. став 1 тачка 1. и члана 16. став 2 Уговора о оснивању Друшт-
ва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког 
простора „Парк Палић”, Палић, од 30. априла 2008. године, са Изме-
нама Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за 
управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, које 
је усвојила Скупштина друштва на 19. седници, одржаној 16. јануара 
2013. године, те Изменама и допунама Уговора о оснивању Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког прос-
тора „Парк Палић”, Палић, које је усвојила Скупштина друштва на 35. 
седници, одржаној 1. јуна 2015. године, Покрајинска влада, на седници 
одржаној 27. децембра 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Програм о измени и допуни Програма 
пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање 
развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2017. го-
дину, који је усвојила Скупштина друштва, на 56. седници одржа-
ној 13. децембра 2017. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-77/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1450.

На основу члана 48. став 1 и члана 49. став 1 Закона о ученич-
ком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 
18/2010 и 55/2013), члана 36. став 1 тачка 11. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени глас-
ник РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда РС) и чл. 
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. децембра 2017. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Дома 
ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина” у Зрењанину, 
због истека мандата:

- председник, представник из реда оснивача:
1. Золтан Иваница, виши спортски тренер из Зрењанина ;
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- чланови, представници из реда оснивача:
1. Шандор Шомођи, пензионер из Зрењанина ;
2. Зузана Литавски Бењо, професорка немачког језика из 

Арадца ;

- чланови, представници из реда родитеља:
1. Срђан Обркнежев, машинбравар из Боке ;
2. Раденка Павлов из Жабља;

- чланови, представници из реда запослених:

1. Јоланка Будаи, куварица из Зрењанина ;
2. Радмила Стојановић, васпитач из Зрењанина.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-934/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1451.

На основу члана 48. став 1 и члана 49. став 1 Закона о ученич-
ком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 
18/2010 и 55/2013), члана 36. став 1 тачка 11. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени глас-
ник РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда РС) и чл. 
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. децембра 2017. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I

Именују се председник и чланови Управног одбора Дома уче-
ника средњих школа „Ангелина Којић Гина” у Зрењанину:

- председница, представник из реда оснивача:
1. Јелена Николић, дипломирана правница из Зрењанина;

- чланови, представници из реда оснивача:
1. Сандра Ењаковић, дипломирана правница из Зрењанина;
2. Динику Војин, машински инжењер струковних студија;

- чланови, представници из реда родитеља:
1. Жељко Васковић, пољопривредни техничар из Банатског 

Великог Села;
2. Љубомир Папић, професор физичког васпитања из Јарковца;

- чланови, представници из реда запослених:
1. Стевица Јованов, електротехничар аутоматике из Зрењанина;
2. Мирјана Ђермановић, професорка информатике из 

Зрењанина.

Управни одбор Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић 
Гина“ у Зрењанину, именује се на период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-935/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1452.

На основу чл. 45. став 4 и 48а став 2 тачка 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС” број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), 
чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), 
а у вези с чланом 1. алинеја 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о преношењу оснивачких права над установама културе које је 
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), По-
крајинска влада, на седници одржаној 27. децембра 2017. године,   
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ E 

I

Mирко Марјановић, дипломирани економиста, разрешава се 
дужности члана Надзорног одбора Позоришног музеја Војводине 
у Новом Саду, на лични захтев.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-842/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1453.

На основу члана 45. став 4 Закона о култури („Службени глас-
ник РС” број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), чл. 32. тачка 6, 
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. 
алинеја 6. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу осни-
вачких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 18/2010), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 27. децембра 2017. године,     д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ E 

I

Мр Синиша Јокић, магистар историје, именује се за члана Над-
зорног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду, до 
истека мандата Надзорног одбора.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-843/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1454.

На основу чл. 34. став 2. и 39. став 2 тачка 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС” број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), 
члана 42. став 1 тачка 5. Закона о утврђивању надлежности Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број:  99/09 
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и 67/12 - Oдлука УС) и чл. 32. тачка 12, 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној  27. 
децембра 2017. године,    д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ E 

I

Бранислав Ћурчић, професор историје, разрешава се дужности 
директора Историјског архива Сомбор, на лични захтев.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-819/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1455.

На основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС” 
број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 42. став 1 тачка 5. 
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводи-
не („Службени гласник РС”, број: 99/09 и 67/12 - Oдлука УС) и чл. 
32. тачка 12, 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној 27. децембра 2017. године,     д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ E 

I

Борислава Ристивојевић, мастер историчар, именује се за вр-
шиоца дужности директора Историјског архива Сомбор, на пери-
од од шест месеци.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-820/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1456.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 105/17 
– други закон), Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Кикин-
да („Службени лист АПВ”, број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  27. децембра  2017. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Др Сандра Радловић, докторка медицине, спец. епидемиоло-
гије, разрешава се дужности вршиоца дужности директора За-
вода за јавно здравље Кикинда, на коју је именована Решењем 
Покрајинске владе, број: 022-725/2017 од 12. октобра 2017. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-922/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1457.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Од-
луке о оснивању Завода за јавно здравље Кикинда („Службени 
лист АПВ”, број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној  27. децембра  2017. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Др Сандра Радловић, докторка медицине, спец. епидемиоло-
гије, именује се за директора Завода за јавно здравље Kикинда, 
на период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-923/2017
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1458.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/2015 ‒ др.закон, 103/2015, 
99/2016 и 113/2017), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр.,29/17 и 39/17) и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 27. децембра 2017. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
06 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама, Програм 1204 Систем јавног 
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информисања, Програмска активност 1005 Подршка јавном ин-
формисању националних мањина, функционална класификација 
830 Услуге емитовања и штампања, извор финансирања 01 00 
Приходи из буџета, економскa класификацијa 451 Субвенције јав-
ним нефинансијским предузећима и организацијама, 4511 Текуће 
субвенције јавним нефинансијским предузећима и организација-
ма, износ од 3.000.000,00 динара (словима: три милиона динара 
и 00/100), због недовољно планираних средстава за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план, као и периодично право потрошње – квота – 
апропријације из става 1. ове тачке, увећава се за 3.000.000,00 
динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења намењено је Новинско-издавачкој кући Magyar Szó 
КФТ д.о.о. Нови Сад, као финансијска подршка за текуће посло-
вање – издавање новина на мађарском језику.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу, на основу писаног уговора или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-130/2017-100
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1459.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15 и 99/16), 
члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр., 29/17 и 39/17) и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
27. децембра 2017. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 08 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финан-
сирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 03 
Покрајинска влада, Програм 2102 Подршка раду владе, Програм-
ска активност 1001 Организација, редован рад и одлучивање, 
функционална класификација 111 Извршни и законодавни орга-
ни, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa кла-
сификацијa 483 Новчане казне и пенали по решењу судова, 4831 
Новчане казне и пенали по решењу судова, износ од 3.000.000,00 

динара (словима: три милиона динара и 00/100), због непланира-
них средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план, као и периодично право потрошње – кво-
та – апропријације из става 1. ове тачке увећава се за укупно 
3.000.000,00 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајинску владу, по 
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и 
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог 
решења, намењено је за исплату по пресуди Апелационог суда у 
Новом Саду, Гж2143/17 од 20. новембра 2017. године, и Основног 
суда у Суботици, број 11П1 4/2017 од 05. маја 2015. године, у изно-
су од 3.000.000,00 динара.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајинска влада и Покрајински секретаријат за фи-
нансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајинска влада преузеће 
обавезу на основу писаног уговора или другог правног акта, уко-
лико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-130/2017-101
Нови Сад, 27. децембар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1460.

ИСПРАВКА ОДЛУКЕ 

У ОДЛУЦИ О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
СТОГОДИШЊИЦЕ ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ВОЈВОДИНЕ КРАЉЕ-
ВИНИ СРБИЈИ 1918-2018. ГОДИНЕ, БРОЈ: 02-126/2017, од 6. 
децембра 2017. године, која је објављена у „Сл. листу АП Војво-
дине“, у броју: 54/2017, од 6. децембра 2017. године, дошло је до 
техничке грешке.

Уместо текста: 

„12)  Павел Сурови, председник Националног савета словачке 
националне мањине;“

треба да стоји текст:

„12) Павел Сурови, члан Националног савета словачке нацио-
налне мањине;“

СЕКРЕТАР
Покрајинске владе

Татјана Гашовић,с.р.

1461.

На основу члана 29. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 68/2015) члана 1. став 1. тачка 7. 
Анекса Меморандума о сарадњи  у области издавања уџбеника на 
словачком језику и писму број: 680-00-88/2016-06 од 23.12.2016. 
године и на основу члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 
37/2014, 54/14-др.одлука и 37/2016), покрајински секретар за об-
разовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ ДОДАТКА УЏБЕНИКУ 
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I

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд  
издавање и употреба рукописа Додатка уџбенику ПРИРОДА И 
ДРУШТВО за трећи разред основне школе на словачком језику, 
аутора Габриеле Губа, за наставни предмет Природа и друштво, 
за трећи разред основне школе, писан на словачком језику и пис-
му, од школске 2017/2018

II

Ово решење ће се објавити у ‚’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице

Број:  128-61-252/2017-01
Дана:  27. 12. 2017. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 

Оглашавају се неважећим 
изгубљена документа , и то:

 Александар Прелић,оглашава невећим 
пловидбену дозволу под бројем 8662  из-
дата у Капетенији Нови Сад.

 Данило Милосављевић,оглашава не-
већим  уверење о положеном матурском 
раду И сведочанство четврте године изда-
та у гимназији Исидора Секулић у Новом 
Саду.

 Живко Кораћ,оглашава невећим  индекс 
под бројем 5/2007 БМ.издата на Пољоприв-
редном факултету у Новом Саду.

 Наташа Петровић,оглашава невећим 
индекс под бројем ДЕ1/2015,на факултету 
Техничких наука у Н овом Саду.

 Маја Бисачки,оглашава невећим  дипло-
му средње школе Милан Петровић у Но-
вом Саду.

 Новица Хебешус,оглашава невећим  
сведочанство ОШ.Јован Грчић издато у 
Беочину.

 Новица Хебеншус,оглашава невећим  
диплому о завршеној средњој школи Ми-
леве Марић Ајнштајн из Новог Сада.

 Данило Милосављевић,оглашава не-
већим  сведочанство првог разреда гимна-
зије Стефан Пузић издато у Руми.

 Злата Цинкоцки,оглашава невећим  све-
дочанство ОШ.Јован Грћић Миленко изда-
то у Беочину.

 Стевица Цинкоцки,оглашава невећим  
сведочанство ОШ.Јован Јовановић Змај 
издато у Сремској Каменици.

 Лука Божин,оглашава невећим  ђачку 
књижицу издата у ОШ.Свети Сава у Ру-
менки.

 Јелена Кајтез,оглашава невећим индекс  
факултета Техничких наука у Новом Саду.

 Сања Анђелковић,оглашава невећим 
индекс под бројем 110/2015,Академије 
уметности из Новог Сада.

 Музафер Хаљити,оглашава невећим  
сведочанство ОШ.Јожеф Атиле издато у 
Новом Саду.

 Данило Милисављевић,оглашава не-
већим сведочанство о заврченом другом И 
трећем разреду гимназије Исидоре Секу-
лић из Новог Сада.

 Ивана Крстић,оглашава невећим  ди-
плому Академија Уметности издату 
03.08.1983 године под бројем 14/198 у Но-
вом Саду.

 Игор Веркић,оглашава невећим  ђач-
ку књижицу од петог до седмог разреда 
ОШ.Ивана Гундулића из Новог Сада.

 Лана Мишковић,оглашава невећим  
ђачку књижицу издату у ОШ.Јожеф Атиле 
у Новом Саду. 
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Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1440. Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџет-
ских средстава осталих корисника јавних средстава 
који припадају консолидованом рачуну трезора Ау-
тономне покрајине Војводине;

1441. Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и 
реализацију пројеката које финансира Управа за ка-
питална улагања Аутономне покрајине Војводине у 
2018. години;

1442. Закључак о Програму отуђења грађевинског 
земљишта у јавној својини Аутономне покрајине 
Војводине за 2018. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

1443. Одлука о образовању савета за младе АП Војводине; 

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1444. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподе-
ли нераспоређене добити за 2016. годину;

1445. Решење о давању сагласности на Статут Галерије 
ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића, 
Нови Сад;

1446. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Установе – Центра за привредно – 
технолошки развој Војводине за 2017. годину;

1447. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Установе – Центра за привред-
но – технолошки развој Војводине за период јануар - 
децембар 2017. године;

1448. Решење о давању овлашћења за закључење Спораз-
ума о продужењу рока важења Колективног уговора 
за Јавно предузеће за просторно и урбанистичко пла-
нирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војво-
дине “ Нови Сад;

1449. Решење о давању сагласности на Програм о измени 
и допуни Програма пословања друштва са ограниче-
ном одговорношћу за управљање развојем туристич-
ког простора „Парк Палић“, Палић за 2017. годину;

1450. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома ученика средњих школа „Анге-
лина Којић Гина“ у Зрењанину;

1451. Решење о именовању у председника и чланова Уп-
равног одбора Дома ученика средњих школа „Анге-
лина Којић Гина“ у Зрењанину;

1452. Решење о разрешењу дужности члана Надзорног од-
бора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду;

1453. Решење о именовању члана Надзорног одбора Позо-
ришног музеја Војводине у Новом Саду;

1454. Решење о разрешењу дужности директора Историјс-
ког архива Сомбор;

1455. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Историјског архива Сомбор;

1456. Решење о разрешењу дужности вршиова дужности 
директора за Јавно здравље Кикинда;

1457. Решење о именовању директора за Јавно здравље 
Кикинда;

1458. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-130/2017-100;

1459. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-130/2017-101;

1460. Исправка Одлуке о образовању Одбора за обеле-
жавање стогодишњице присаједињења Војводи-
не Краљевини Србији 1918- 2018. године, број: 02-
126/2017;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1461. Решење о одобравању додатка уџбенику Природа и 
друштво за трећи разред основне школе на словач-
ком језику

МАЛИ ОГЛАСИ – оглашавање докумената неважећим
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