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ПОСЕБНИ ДЕО

1014.

На основу члана 56 ст. 1 и ст. 4 Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службе-
ни гласник РС“, број: 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), члана 35 и 
члана 36 став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14) и члана 26 став 3 По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени 
лист АПВ“, број: 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 17. октобра 2018. године, д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Мр Катарина Ковачевић п о с т а в љ а  се за вршиоца дужности 
подсекретарке Покрајинског секретаријата за високо образовање 
и научноистраживачку делатност на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-108/2018
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1015.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
а у вези са чланом 4. ст. 2. Одлуке о додели признања „др Ђорђе 
Натошевић” („Службени лист АПВ”, број: 8/01, 10/10 и 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 17. октобра 2018. године,     
д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Одбору за доделу Признања „др 
Ђорђе Натошевић”, због истека мандата:

- председница:
- проф. др Оливера Гајић, ванредна професорка на Фило-

зофском  факултету у Новом Саду, за ужу научну област 
Педагогија;

- чланови:
- Марко Лош, професор историје у пензији; 
- Зденка Ивковић, професорка педагогије;
- Жужа Ковач, професорка разредне наставе;
- Паљо Бељичка, професор физике у пензији;
- Весна Јововић, васпитачица;
- Милош Николић, професор виолине у Музичкој школи у 

Суботици.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-808/2018
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1016.

На основу члана чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
а у вези са чланом 4. Одлуке о додели признања „др Ђорђе На-
тошевић” („Службени лист АПВ”, број: 8/01, 10/10 и 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 17. октобра 2018. године,       
д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Одбор за доделу Признања „др Ђорђе Натошевић”, именују 
се:

- председница:
- проф. др Оливера Гајић, ванредна професорка на Фило-

зофском факултету у Новом Саду, за ужу научну област 
Педагогија;
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- чланови:
- Марко Лош, професор историје у пензији; 
- Зденка Ивковић, професорка педагогије;
- Жужа Ковач, професорка разредне наставе;
- Паљо Бељичка, професор физике у пензији;
- Весна Јововић, васпитачица;
- Милош Николић, професор виолине у Музичкој школи у 

Суботици.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-809/2018
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1017.

На основу чл. 32. став 1. тачка 6, 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/2014) и члана 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о oрганизовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови 
Сад („Службени лист АПВ”, број: 29/17, 46/17 и 45/18), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 17. октобра 2018. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма 
пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко плани-
рање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад 
за 2018. годину, које је донео Надзорни одбор Јавног предузећа 
за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод 
за урбанизам Војводине” Нови Сад, на 37. седници, одржаној 5. 
октобра 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-48/2018
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1018.

На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 17. 
октобра 2018. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова у Спомен-збирци Павла Бељанског, 
број: 1063/1, који је донео вршилац дужности управника Спо-
мен-збирке Павла Бељанског, 28. септембара 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-307/2018
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1019.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 7. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 17. октобра 
2018. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програмa рада Српс-
ког народног позоришта за 2018. годину, којe је усвојио Управни 
одбор Српског народног позоришта, на 26. седници, одржаној 5. 
октобра 2018. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-49/2018-53
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1020.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. 
др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др. закон), Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјал-
не заштите за смештај корисника Дом за душевно оболела лица 
„Чуруг” у Чуругу („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 
1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) а у вези 
чл. 125. и 133. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 
17. октобра 2018. године,      д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Сањи Ђого, дипломираној фармацеуткињи из Ђурђева, прес-
таје вршење дужности вршиоца дужности директорке Дома за 
душевно оболела лица „Чуруг” у Чуругу, на коју је именована 
Решењем Покрајинске владе, број: 022-567/2016, од 14. септембра 
2016. године, због истека мандата.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-861/2018
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1021.

На основу чл. 125. и 133. став 4. Закона о социјалној зашти-
ти („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању 
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за 
смештај корисника Дом за душевно оболела лица „Чуруг” у Чуру-
гу („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 
12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 17. октобра 2018. године,     д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мирослав Кресић, дипломирани економиста из Новог Сада, 
именује се за вршиоца дужности директора Дома за душевно обо-
лела лица „Чуруг” у Чуругу, на период од годину дана.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-862/2018
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1022.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Геронтолошки центар „Сомбор” у Сомбору 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 17. октобра 2018. године,     д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Дубравка Папалић, економисткиња из Сомбора, именује се за 
чланицу Надзорног одбора Геронтолошког центра  „Сомбор” у 
Сомбору, као представница запослених.

Чланица Надзорног одбора Геронтолошког центра „Сомбор” у 
Сомбору, именује се до истека мандата Надзорног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-813/2018
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1023.

На основу члана 45. став 4. и члана 48а став 2. тачка 1. Закона о 
култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), 
чланa 1. алинеја 6. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу 
оснивачких права над установама културе које је основала Ауто-
номна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), члана 32. тачка 6 и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 17. октобра 2018. године,   д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Мр Синиша Јокић, магистар историје, 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

127 Број: 022-853/2018
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1024.

На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени глас-
ник РС” број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 1. алинеја 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права 
над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службе-
ни лист АПВ”, број: 18/10), члана 32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 17. октобра 2018. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Мр Јелица Грбић, магистар економских наука, именује за 
члана Надзорног 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

127 Број: 022-854/2018
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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1025.

На основу члана 20. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. 
др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 – др. закон), тачке I 
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу и омладину 
„Вера Радивојевић” у Белој Цркви („Службени лист АПВ”, број: 
7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 17. 
октобра 2018. године,     д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Дарко Богосављевић, дипломирани инжењер за индустријски 
менаџмент из Беле Цркве, представник оснивача, разрешава се 
дужности председника Управног одбора Дома за децу и омлади-
ну „Вера Радивојевић” у Белој Цркви, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-726/2018
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1026.

На основу члана 48. став 1. Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10 и 55/13), члана 32. 
став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
као и члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 
99/09, 67/12 – УС РС), Покрајинска влада, на седници одржаној 17. 
октобра 2018. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Сту-
дентског центра „Нови Сад” у  Новом Саду, због истека мандата:

- председник:
 Симона Јовичић, мастер политиколог из Новог Сада, 

представник оснивача;

- чланови:
1. Александар Зиројевић, апсолвент Филозофског факулте-

та у Новом Саду из Новог Сада, представник оснивача;
2. Раде Дабетић, дипломирани правник из Београда, пред-

ставник оснивача;
3. Едит Кочар Ђалаи, струковни инжењер заштите животне 

средине из Новог Сада, представник оснивача;
4. Урош Бајић, класични филолог и студент Филозофског 

факултета из Новог Сада, представник оснивача;
5. Дарко Марић, Економски факултет у Суботици, пред-

ставник студената;
6. Дарко Чутурић, Факултет техничких наука у Новом 

Саду, представник студената;
7. Александар Никодијевић, Факултет спорта и физичког 

васпитања у Новом Саду, представник студената;

8. проф. др Оливера Кнежевић Флорић, Филозофски факултет 
у Новом Саду, представник Универзитета у Новом Саду;

9. проф. др Зоран Његован, Пољопривредни факултет у Но-
вом Саду, представник Универзитета у Новом Саду;

10. Бобан Удовичић, дипломирани економиста, помоћник 
директора за финансијско рачуноводствене послове, 
представник запослених у Установи; 

11. Александар Софић, дипломирани инжењер електротех-
нике и рачунарства, стручни сарадник, представник за-
послених у Установи;

12. Милена Митровић, трговац, помоћни радник у кухињи, 
представник запослених у Установи.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-624/2018
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1027.

На основу члана 48. став 1. и члана 50. Закона о ученичком и 
студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10 и 
55/13), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), као и члана 36. став 1. тачка 11. Закона о ут-
врђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Служ-
бени гласник РС”, број: 99/09, 67/12 – УС РС), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 17. октобра 2018. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Именују се председник и чланови Управног одбора Студент-
ског центра „Нови Сад” у Новом Саду:

- председник:
 Симона Јовичић, мастер политиколог из Новог Сада, 

представник оснивача;

- чланови:
1. Александар Зиројевић, апсолвент Филозофског факулте-

та у Новом Саду из Новог Сада, представник оснивача;
2. др Мирка Лукић - Шаркановић, доцент медицинских на-

ука из Новог Сада, представник оснивача; 
3. Едит Кочар Ђалаи, струковни инжењер заштите животне 

средине из Новог Сада, представник оснивача;
4. Урош Бајић, менаџер из Новог Сада, представник оснивача;
5. Дарко Марић, Економски факултет у Суботици, пред-

ставник студената;
6. Александар Никодијевић, Факултет спорта и физичког 

васпитања у Новом Саду, представник студената;
7. Дарко Чутурић, Факултет техничких наука у Новом 

Саду, представник студената;
8. проф. др Синиша Марков, Технолошки факултет у Но-

вом Саду, представник Универзитета у Новом Саду;
9. проф. др Ружица Игић, Природно-математички факултет 

у Новом Саду, представник Универзитета у Новом Саду;
10. Стева Лазаревић, професор филозофије, помоћник ди-

ректора за смештај; 
11. Александар Софић, дипломирани инжењер електротех-

нике и рачунарства, стручни сарадник, представник за-
послених у Установи;

12. Милена Митровић, трговац, референт аналитике основ-
них средстава и ситног инвентара, представник запосле-
них у Установи.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-625/2018
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1028.

На основу члана 61. став 13. 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, 99/16 

и 113/17), у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), а у складу с чла-
ном 61. став 14. и чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, 
као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14) и 
Закључка Покрајинске владе 127 број: 46-122/2018, од 17. октобра 
2018. године, Покрајинска влада, на седници одржаној 18. октобра 
2018. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
– од укупно 350.000.000,00 динара (словима: три стотине педесет 
милиона динара и 00/100) – према буџетским класификацијама 
приказаним у следећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Раздео 17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 

Глава 17 00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 

Програм     1505 Регионални развој 350.000.000,00

Програмска
активност /
пројекат 

5024 Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине 
на Летенци 350.000.000,00

Функционална
класификација 810 Услуге рекреације и спорта  

Извор
финансирања 13  00   Нераспоређен вишак прихода из ранијих година  

Економска
класификација 511 Зграде и грађевински објекти  350.000.000,00

5112 Изградња зграда и објеката 350.000.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17: 350.000.000,00

преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински 
секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска сред-
ства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функ-
ционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, извор финансирања 13 00 Нерапоређен 
вишак прихода из ранијих година, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве.

Годишњи план апропријација и периодично право потрошње 
– квота – из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за укупно 
350.000.000,00 динара, а у истом износу увећава се апропријација 
текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за 
финансије. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-1187/2018-11
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1029.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
17. октобра 2018. 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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 07 
Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама, Глави 01 Индиректни корисници 
у области културе, Програм 1202 Унапређење система заштите 
културног наслеђа, Програмска активност 1008 Подршка раду 
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установа у области заштите и очувања културног наслеђа, функ-
ционална класификација 820 Услуге културе, извор финанси-
рања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 424 Спе-
цијализоване услуге, 4242 Услуге образовања, културе и спорта, 
износ од 3.482.000,00 динара (словима: три милиона и четири сто-
тине осамдесет две хиљаде динара и 00/100), због непланираних 
средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријације из става 1. ове тачке увећава се за 3.482.000,00 динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједница-
ма, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу 
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог ре-
шења, намењено је Покрајинском заводу за заштиту споменика кул-
туре, Петроварадин, за финансирање трошкова радова на извођењу 
и опремању бунарске кућице водовода и набавку резервоара за про-
тивпожарну заштиту у оквиру манастира Пећка Патријаршија.

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

127 Број: 401-94/2018-73
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1030.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, брoj: 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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број: 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 17. октобра 2018. 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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 14 
Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и са-
обраћај, Програм 0701 Уређење и надзор у области саобраћајa, 
Програмска активност 1003 Развој саобраћаја и путне инфра-
структуре, функционална класификација 450 Саобраћај, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 
424 Специјализоване услуге, 4249 Остале специјализоване услу-
ге , износ од 4.200.000,00 динара (словима: четири милиона две 
стотине хиљада динара и 00/100), због непланираних средстава 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријације из става 1. ове тачке увећава се за 4.200.000,00 динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, по основу упо-
требе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду 
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, на-
мењено је за финансирање трошкова израде неопходне техничке  
документације (студије оправданости са идејним пројектом) за 
изградњу површинске раскрснице Врдник у КО Ириг.  

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај преузеће обавезу на ос-
нову писаног уговора, или другог правног акта, уколико друга-
чије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-75
Нови Сад, 17. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1031.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 
00 Нераспоређени вишај прихода из ранијих година , економска 
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одо-
брава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Глави 01 Инди-
ректни корисници у области културе, Програм 1202 Унапређење 
система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1008 
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног 
наслеђа, функционална класификација 820 Услуге културе, извор 
финансирања 13 00 Нераспоређени вишај прихода из ранијих го-
дина, економскa класификацијa 424 Специјализоване услуге, 4242 
Услуге образовања, културе и спорта, износ од 15.000.000,00 ди-
нара (словима: петнаест милиона динара и 00/100), због неплани-
раних средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за апро-
пријације из става 1. ове тачке увећава се за 15.000.000,00 динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, 
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тач-
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ке 1. овог решења, усмериће се Покрајинском заводу за заштиту 
споменика културе, Петроварадин, а за финансирање трошкова 
обнове источне фасаде Владичиног двора у Новом Саду.

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

127 Број: 401-94/2018-76
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1032.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година , 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 09 – Покрајинском секретаријату 
за социјалну политику, демографију и равноправност полова, 
Програм 0902 Социјална заштита, Програмска активност 1016 
Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других плани-
раних активности Црвеног крста Војводине, функционална кла-
сификација 090 Социјална заштита некласификована на другом 
месту, извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода 
из ранијих година, економскa класификацијa 481 Дотације не-
владиним организацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним 
институцијама, износ од 1.785.925,00 динара (словима: један ми-
лион седам стотина осамдесет пет хиљада деветсто двадесет пет 
динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријације из става 1. ове тачке увећава се за 1.785.925,00 динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за социјалну политику, демографију и равноправност по-
лова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Црвеном крсту Војводине Нови Сад, 
а за трошкове санирања и адаптације објекта кухиње у објекту 
„Одмаралиште – кампиралиште Црвеног крста” у Бачком Моно-
штору. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат 
за финансије. 

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова преу-
зеће 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

127 Број: 401-94/2018-77
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1033.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године, 
донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајински секретаријат за об-
разовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице, Програм 2007 Подршка у образовању ученика и студе-
ната, Програмска активност  1006 Модернизација инфраструкту-
ре установа ученичког стандарда, функционална класификација 
960 Помоћне услуге образовању, извор финансирања 13 00 Нерас-
поређен вишак прихода из ранијих година,  износ  од 696.000,00 
динара (словима: шест  стотина деведесет  шест хиљада динара 
и 00/100) на економској класификацији 463 Трансфери осталим 
нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим 
нивоима власти, а због недовољно планираних средстава на ап-
ропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријацију из става 1. ове тачке увећава се за 696.000.00 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења,  намењено је Средњошкол-
ском дому у Новом Саду за финансирање трошкова реконструк-
ције громобранске инсталације на објекту дома.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски секретаријат за финансије.
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4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-78
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1034.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајински секретаријат за об-
разовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице, Програм 2003 Основно образовање, Програмска ак-
тивност 1006 Модернизација инфраструктуре основних школа, 
функционална класификација 910 Предшколско и основно обра-
зовање, извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода 
из ранијих година,  износ  од 5.539.628,93 динара (словима: пет 
милиона пет стотина тридесет девет хиљада шест  стотина два-
десет осам динара и 93/100) на економској класификацији  463 
Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални 
трансфери осталим нивоима власти, а због недовољно планира-
них средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријацију из става 1. ове тачке увећава се за 5.539.628.93 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења,  усмериће се Општини Мали 
Иђош, а намењено је  за  финансирање трошкова реконструкције 
објекта  Основне школе „Вук Караџић”  у Ловћенцу.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-79
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1035.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  
Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства ре-
зерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 19 - Управа за 
заједничке послове покрајинских органа, Програм 0606 Подршка 
раду органа јавне управе, Програмска активност 1005 Послови 
подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских ор-
гана, функционална класификација 133 Остале опште услуге, из-
вор финансирања13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година  , економскa класификацијa 511 Зграде и грађевински 
објекти,  5113 Капитално одржавање зграда и објеката, износ од 
43.000.000,00 динара (словима: четрдесет три милиона динара и 
00/100), због непланираних средстава на апропријацији за реали-
зацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план  и периодично право потрошње – квота – за апро-
пријацију  из става 1. ове тачке увећава се за 43.000.000,00 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Управу за заједничке 
послове покрајинских органа, по основу употребе средстава те-
куће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за сана-
цију и адаптацију објекта Покрајинске владе 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за заједничке послове покрајинских органа и 
Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Управа за заједничке посло-
ве покрајинских органа преузеће обавезу на основу писаног уго-
вора, или другог правног акта, уколико другачије није законом 
прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-80
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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1036.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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-
сирања13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 13 ‒ Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност, Програм  
2007 Подршка у образовању ученика и студената, Програмска 
активност 1001 Систем установа студентског стандарда, функ-
ционална класификација 960 ‒ Помоћне услуге образовању, из-
вор финансирања   13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година, економске класификације  463 Трансфери осталим ни-
воима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, 
износ од 2.534.508,53 динара (словима:  два милиона пет стотина 
тридесет четири хиљаде петсто осам динара и 53/100), због недо-
вољно планираних средстава за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења.

Годишњи план  и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријацију  из става 1. ове тачке увећава се за 2.534.508,53 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,  
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу 
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог 
решења намењено је Установи Студентски  културни  центар, 
Нови Сад, за трошкове измиривања дуговања насталих радом 
Војвођанског омладинског центра у Сремској Каменици.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-
истраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност  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

127 Број: 401-94/2018-81
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1037.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 

буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајински секретаријат за об-
разовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице, Програм 2003 Основно образовање, Програмска ак-
тивност 1006 Модернизација инфраструктуре основних школа , 
функционална класификација 910 Предшколско и основно обра-
зовање, извор финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихо-
да из ранијих година, економска класификација 463 Трансфери 
осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери 
осталим нивоима власти у износу од 497.316,00 динара (словима: 
четири стотине деведесет седам хиљада тристо шесанест динара 
и 00/100), а због недовољно планираних средстава на апроприја-
цији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријације из става 1. ове тачке увећава се за 497.316,00 динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Школи за основ-
но и средње образовање „Радивој Поповић” Сремска Митровица, 
а за трошкове опремања школског кабинета.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-82
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1038.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је
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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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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-
сирања13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 09 – Покрајинском секретаријату 
за социјалну политику, демографију и равноправност полова, 
Програм 0902 Социјална заштита, Програмска активност 1014 
Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјал-
не заштите у АПВ, функционална класификација 090 Социјална 
заштита некласификована на другом месту, извор финансирања 
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, економ-
скa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
1.080.000,00 динара (словима: један милион осамдесет хиљада 
динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријације из става 1. ове тачке увећава се за 1.080.000,00 динара. 

 
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-

ријат за социјалну политику, демографију и равноправност по-
лова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Дому за децу и омладину „Вера Ради-
војевић”, Бела Црква, а за набавку опреме за грејање, демонтажу, 
уградњу котла и инсталација с пропратним радовима. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова и Покрајински секретаријат за финансије. 

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова преу-
зеће 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

127 Број: 401-94/2018-83
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1039.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 

Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајински секретаријат за об-
разовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице, Програм 2004 Средње образовање,  Програмска ак-
тивност 1005 Модернизација инфраструктуре средњих школа, 
функционална класификација 920 Средње образовање, извор фи-
нансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, 
на економској класификацији  463 Трансфери осталим нивоима 
власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 
власти, износ  од 4.766.880,00 (словима: четири милиона седам 
стотина шездесет шест хиљада осам стотина осамдесет динара и 
00/100) а због недовољно планираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријацију из става 1. ове тачке увећава се за 4.766.880,00 ди-
нара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења,  намењено је за финансирање 
трошкова  израде техничке документације за изградњу фискул-
турне сале у Гимназији „Лаза Костић” у Новом Саду.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-84
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1040.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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-
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сирања13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајински секретаријат за об-
разовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице, Програм 2003 Основно образовање, Програмска ак-
тивност 1006 Модернизација инфраструктуре основних школа, 
функционална класификација 910 Предшколско и основно обра-
зовање, извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода 
из ранијих година, на економској класификацији  463 Трансфери 
осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери ос-
талим нивоима власти, износ  од  2.084.880,00 (словима:  два ми-
лиона осамдесет четири хиљаде осам стотина осамдесет динара 
и 00/100),  а због недовољно планираних средстава на апроприја-
цији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријацију из става 1. ове тачке увећава се за 2.084.880,00 ди-
нара.

2.  Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења намењено је  за финансирање 
трошкова извођења радова на реконструкцији дела објекта Ос-
новне школе „Олга Петров Радишић” Вршац.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-85
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1041.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година  
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајински секретаријат за об-
разовање, прописе, управу и националне мањине – националне 

заједнице, Програм 2003 Основно образовање, Програмска ак-
тивност 1006 Модернизација инфраструктуре основних школа, 
функционална класификација 910 Предшколско и основно обра-
зовање, извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода 
из ранијих година, на економској класификацији  463 Трансфери 
осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери 
осталим нивоима власти, износ  од 7.800.000,00 (словима: седам 
милиона осам стотина хиљада динара и 00/100) а због недовољно 
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријацију из става 1. ове тачке увећава се за 7.800.000,00 ди-
нара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења,  намењено је  за финанси-
рање трошкова извођења радова на 2. фази пројекта реконструк-
ције грејања и прикључење на гасну мрежу ОШ „Вук Караџић”  у 
Бачком Добром Пољу.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-86
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1042.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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, Про-
грамска активност 1001 Организација, редован рад и одлучи-
вање, функционална класификација 111 Извршни и законодавни 
органи, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, износ од 
2.800.000,00 динара (словима: два милиона осам стотина хиљада 
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динара и 00/100) на економској класификацији 423 Услуге по уго-
вору, односно 4237 Репрезентација, а због недовољно планираних 
средстава  на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријације из става 1. ове тачке увећава се за 2.800.000,00 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 ре-
шења, а намењено је за организовање централне прославе пово-
дом обележавања 100. годишњице од завршетка Великог рата и 
присаједињења Војводине Краљевини Србији.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Секретаријат Покрајинске владе  и Покрајински секре-
таријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Секретаријат Покрајинске 
владе 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

127 Број: 401-94/2018-87
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1043.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за 
здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 
установа, Програмска активност 1001  Изградња и опремање 
здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП 
Војводина, функционална класификација 760 Здравство некла-
сификовано на другом месту, извор финансирања 13 00 Нерас-
поређен вишак прихода из ранијих година, економскa класи-
фикацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања, износ од  30.628.080,00 динара (словима: 
тридесет милиона шест стотина двадесет осам хиљада осамдесет  
динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план  и периодично право потрошње – квота – за апро-
пријацију из става 1. ове тачке увећава се за 30.628.080,00 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, намењено је Општој болници Панчево 
у Панчеву за    финансирање трошкова набавке 120 болничких 
кревета (са душеком и наткасном), од тога 40 електричних и 80 
хидрауличних кревета. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-88
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1044.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за 
здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 
установа, Програмска активност 1001  Изградња и опремање 
здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП 
Војводина, функционална класификација 760 Здравство некла-
сификовано на другом месту, извор финансирања 13 00 Нерас-
поређен вишак прихода из ранијих година, економскa класи-
фикацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања, износ од  50.000.000,00 динара (словима: 
педесет милиона динара и 00/100), због недовољно планираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријацију из става 1. ове тачке увећава се за 50.000.000,00 
динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, намењено је Институту за плућне бо-
лести Војводине, Сремска Каменица за финансирање трошкова 
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набавке  ЦТ апарата с минимум 64 слајса и пратећим радним ста-
ницама за истовремени рад више лекара, са софтверским паке-
тима за евалуацију модуларних промена и нискодозном опцијом 
за потребе скрининга становника под ризиком за обољевање од 
карцинома плућа. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-89
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1045.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године, 
донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за 
здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 
установа, Програмска активност 1001  Изградња и опремање 
здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП 
Војводина, функционална класификација 760 Здравство некла-
сификовано на другом месту, извор финансирања 13 00 Нерас-
поређени вишак прихода из ранијих година, економскa класи-
фикацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања, износ од  10.000.000,00 динара (словима: 
десет милиона динара и 00/100), због недовољно планираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план  и периодично право потрошње – квота – за 
апропријацију  из става 1. ове тачке увећава се за 10.000.000,00 
динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке  1. овог решења, намењено је Клиничком центру Војво-
дине, Нови Сад,  за адаптацију простора за прихват апарата за 
магнетну резонанцу и ЦТ апарата.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-90
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1046.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за 
здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 
установа, Програмска активност 1001  Изградња и опремање 
здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП 
Војводина, функционална класификација 760 Здравство некла-
сификовано на другом месту, извор финансирања 13 00 Нерас-
поређени вишак прихода из ранијих година, економскa класи-
фикацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања, износ од  19.000.000,00 динара (словима: 
деветнаест милиона динара и 00/100), због недовољно планира-
них средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план  и периодично право потрошње – квота – за апро-
пријацију  из става 1. ове тачке увећава се за 19.000.000,00 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат 
за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, 
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења, усмериће се  Клиничком центру Војводине, Нови Сад,  
за набавку болничких кревета уз припадајуће стречере и ноћне ор-
мариће за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
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5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-91
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1047.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 
13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, 
Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, Про-
грамска активност 1001  Изградња и опремање здравствених уста-
нова у државној својини чији је оснивач АП Војводина, функцио-
нална класификација 760 Здравство некласификовано на другом 
месту, извор финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година, економскa класификацијa 464 Дотације орга-
низацијама обавезног социјалног осигурања, 4642 Капиталне до-
тације организацијама обавезног социјалног осигурања, износ од  
15.000.000,00 динара (словима: петнаест  милиона динара и 00/100), 
због недовољно планираних средстава на апропријацији за реали-
зацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план  и периодично право потрошње – квота – за апро-
пријацију  из става 1. ове тачке увећава се за 15.000.000,00 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат 
за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, 
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се  Клиничком центру Војводине, Нови 
Сад,  за набавку болничких кревета уз припадајуће стречере и ноћне 
ормариће за Клинику за оториноларингологију и хирургију главе.

  
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 

стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-92
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1048.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за 
здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 
установа, Програмска активност 1001 Изградња и опремање 
здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП 
Војводина, функционална класификација 760 Здравство некла-
сификовано на другом месту, извор финансирања 13 00 Нерас-
поређени вишак прихода из ранијих година, економскa класи-
фикацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања, износ од 3.500.000,00 динара (словима: 
три милиона пет стотина хиљада динара и 00/100), због недовољ-
но планираних средстава на апропријацији за реализацију наме-
не из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријације из става 1. ове тачке увећава се за 3.500.000,00 динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из става 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру Војводи-
не Нови Сад, а намењено је за набавку апарата Shaver за Клинику 
за ортопедску хирургију и трауматологију. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-93
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1049.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
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буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за 
здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 
установа, Програмска активност 1001 Изградња и опремање 
здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП 
Војводина, функционална класификација 760 Здравство некла-
сификовано на другом месту, извор финансирања 13 00 Нерас-
поређени вишак прихода из ранијих година, економскa класи-
фикацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања, износ од 5.000.000,00 динара (словима: пет 
милиона динара и 00/100), због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријације из става 1. ове тачке увећава се за 5.000.000,00 динара. 

 
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-

ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке  1. овог решења, усмериће се Клиничком центру Војво-
дине Нови Сад, а намењено је за набавку апарата за анастезију за 
ангио-салу Ургентном центру. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-94
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1050.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за 
здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 
установа, Програмска активност 1001 Изградња и опремање 
здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП 
Војводина, функционална класификација 760 Здравство некла-
сификовано на другом месту, извор финансирања 13 00 Нерас-
поређени вишак прихода из ранијих година, економскa класи-
фикацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања, износ од 18.000.000,00 динара (словима: 
осамнаест милиона динара и 00/100), због недовољно планира-
них средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 18.000.000,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру Војводи-
не Нови Сад, а намењено је за набавку два комада Ц лука за потре-
бе снимања лежећих пацијената у Ургентном центру на Клиници 
за ортопедску хирургију и трауматологију. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-95
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1051.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
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буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финан-
сирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за 
здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 
установа, Програмска активност 1001 Изградња и опремање 
здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП 
Војводина, функционална класификација 760 Здравство некла-
сификовано на другом месту, извор финансирања 13 00 Нерас-
поређени вишак прихода из ранијих година, економскa класи-
фикацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања, износ од  22.800.000,00 динара (словима: 
двадесет два милиона осам стотина хиљада динара и 00/100), због 
недовољно планираних средстава на апропријацији за реализа-
цију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 22.800.000,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке  1. овог решења, усмериће се  Клиничком центру Војво-
дине Нови Сад, а намењено је за набавку РТГ апарата с графијом 
за потребе рада Ургентног центра. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-96
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1052.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за 
здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 

установа, Програмска активност 1001 Изградња и опремање 
здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП 
Војводина, функционална класификација 760 Здравство некла-
сификовано на другом месту, извор финансирања 13 00 Нерас-
поређени вишак прихода из ранијих година, економскa класи-
фикацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања, износ од 30.000.000,00 динара (словима: 
тридесет милиона динара и 00/100), због недовољно планираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 30.000.000,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру Војводи-
не Нови Сад, а намењено је за набавку РТГ апарата с графијом и 
скопијом. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-97
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1053.

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, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 18. октобра 2018. године,  донела је

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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ 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 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за 
здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 
установа, Програмска активност 1001  Изградња и опремање 
здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП 
Војводина, функционална класификација 760 Здравство некла-
сификовано на другом месту, извор финансирања 13 00 Нерас-
поређени вишак прихода из ранијих година, економскa класи-
фикацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
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осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања, износ од  20.000.000,00 динара (словима: 
двадесет  милиона динара и 00/100), због недовољно планираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план  и периодично право потрошње – квота – за 
апропријацију  из става 1. ове тачке увећава се за 20.000.000,00 
динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из талке  1. овог решења, усмериће се  Клиничком центру Војводи-
не, Нови Сад,  за финансирање израде техничке документације по-
стојећег стања изведених радова на објекту Гинеколошко акушер-
ске клинике и израду техничке документације за извођење (ПЗИ).

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-98
Нови Сад, 18. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1054.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, број: 
57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), члана 43. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, 
бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 и 29/2017) и члана 3. Правилника 
о додели бесповратних средстава  удружењима грађана са терито-
рије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од 
значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине 
Војводине у 2018. години – организовање конгреса („Службени лист 
АПВ”, бр. 32/2018 од 04.07.2018. године), Покрајински секретаријат 
за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат),  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
 О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 У 2018. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА 
 БРОЈ: 144-332-1-1/2018-04

1. ЦИЉ

Циљ Јавног конкурса о додели бесповратних средстава удру-
жењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој 
туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. 
години - организовање конгреса (у даљем тексту: Конкурс) је 
подстицање рада удружења грађана која организују конгрес на 
територији Аутономне покрајине Војводине, која се баве уна-
пређењем  туристичке понуде Аутономне покрајине Војводи-
не кроз организовање конгреса од покрајинског, републичког и 
међународног значаја (у даљем тексту: Конгрес).

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена за организовање конгреса на територији 
Аутономне покрајине Војводине. 

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за Конгре-
се који су реализовани у периоду од 01.01.2018. до 30.11.2018. године. 

Подносилац пријаве може да поднесе највише једну пријаву на 
Конкурс.

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана и друге 
непрофитне институције уписанe у регистар Агенције за прив-
редне регистре пре 01.01.2018. године са активним статусом, које 
својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса (у 
даљем тексту: Подносилац пријаве).

Услови за учешће на Јавном конкурсу прописани су Правилником 
о додели бесповратних средстава удружењима грађана сa територије 
Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја 
за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 
2018. години – организовање конгреса. (у даљем тексту: Правилник). 

4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА 
ПРЕМА НАМЕНИ

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 
1.000.000,00 динара.

Минимални износ средстава по намени који се додељује по 
одобреном пројекту је 50.000,00 динара, а максимални износ је 
350.000,00 динара.

Поменути износи су са урачунатим ПДВ-ом.

Износ одобрених Средстава може бити мањи од износа траже-
них Средстава.

У случају када је износ одобрених средстава мањи од износа 
тражених средстава Подносилац пријаве коме су одобрена сред-
ства не може извршити ревизију буџета пројекта. 

Исплата средстава се врши по принципу рефундације након 
правдања прихватљивих трошкова реализованих приликом спро-
вођења пројекта, а који су прописани Правилником.

Прихватљиви трошкови реализовани приликом спровођења 
пројекта прописани су Правилником.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА,  КРИТЕРИЈУМИ ЗА 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Потребна документација, критеријуми за доделу средстава, до-
ношење одлуке и друга питања од значаја за Јавни конкурс про-
писани су Правилником.

OGLASNI DEO
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6. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на ад-
ресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21 000 Нови Сад, са назнакoм на лицу ковер-
те ‚‘НЕ ОТВАРАТИ - КОНКУРС За доделу бесповратних сред-
става удружењима грађана са територије Аутономне покрајине 
Војводине за финансирање пројеката ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ 
ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ у 2018. години – КОНГРЕСИ‘‘, или лично на пи-
сарницу покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.

Рок за подношење пријаве је 31.10.2018. године.

7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст Конкурса, образац пријаве, обрасце изјава и Правилник 
могу се преузети са интернет адресе: www.spriv.vojvodina.gov.rs

8. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секрета-
ријату за привреду и туризам путем телефона 021/487-4481 сваког 
радног дана, од 10.00 до 14.00 часова. 

Потпредседник Покрајинске владе 
и покрајински секретар

Иван Ђоковић,с.р.

1055.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, број: 57/2017, 
17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), члана 43. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, 
бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 и 29/2017) и члана 3. Правилника 
о додели бесповратних средстава  за суфинансирање трошкова  ор-
ганизације   регионалних међународних сајамских манифестација 
у AП Војводини у 2018. години („Службени лист АПВ”, бр. 32/2018 
од 04.07.2018. године), Покрајински секретаријат за привреду и ту-
ризам (у даљем тексту: Секретаријат),   р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА  ОРГАНИЗАЦИЈЕ
РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ 
САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 

У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ
БРОЈ 144-401-1155-01-1/2018-04

1. ЦИЉ

Циљ доделe бесповратних средстава јесте суфинансирање 
трошкова организације регионалних међународних сајамских 
манифестација у АП Војводини у 2018. години. 

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена привредним коморама и удружењима за 
организацију регионалних међународних и специјализованих (за 
одређену врсту производа) сајмова.  

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за сајмо-
ве који се реаилизују у периоду од 01.12.2017. до 30.11.2018. године. 

Подносилац пријаве може да поднесе највише једну пријаву на 
Конкурс.

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају  привредне коморе и удружења 
грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, који су 
уписани у  регистар Агенције за привредне регистре пре 01.01.2018. 
године са активним статусом, које својим програмима афирмишу и 
подстичу циљеве Конкурса (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Услови за учешће на Јавном конкурсу прописани су Правилни-
ком о додели бесповратних средстава  за организацију регионал-
них међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 
2018. години. (у даљем тексту: Правилник)

4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА 
ПРЕМА НАМЕНИ

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 525.000,00  
динара.

Износ средства према намени утврђује се у висини  до 50%  
прихватљивих трошкова и то најмање од  50.000,00 до највише 
500.000,00 динара. 

Поменути износи су са урачунатим ПДВ-ом.

Исплата средстава се врши по принципу рефундације након 
правдања прихватљивих трошкова реализованих приликом спро-
вођења пројекта, а који су прописани Правилником.

Износ одобрених Средстава може бити мањи од износа траже-
них Средстава.

У случају када је износ одобрених средстава мањи од износа 
тражених средстава Подносилац пријаве коме су одобрена сред-
ства не може извршити ревизију буџета пројекта. 

Прихватљиви трошкови реализовани приликом спровођења 
пројекта прописани су Правилником.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА,  КРИТЕРИЈУМИ ЗА 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Потребна документација, критеријуми за доделу средстава, до-
ношење одлуке и друга питања од значаја за Јавни конкурс про-
писани су Правилником.

6. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на 
адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Буле-
вар Михајла Пупина 16, 21 000 Нови Сад, са назнакoм на лицу 
коверте НЕ ОТВАРАТИ – ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШ-
КОВА  ОРГАНИЗАЦИЈЕ   РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ 
САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. 
ГОДИНИ , или лично на писарницу покрајинских органа управе 
у згради Покрајинске владе.

Рок за подношење пријаве је 31.10.2018. године.

7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст Конкурса, образац пријаве и Правилник могу се преузе-
ти са интернет адресе: www.spriv.vojvodina.gov.rs

8. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секре-
таријату за привреду и туризам путем телефона 021/487-4481; 
021/487-4489 сваког радног дана, од 10.00 до 14.00 часова.

Потпредседник Покрајинске владе 
и покрајински секретар

Иван Ђоковић,с.р.

1056.

На основу члaна 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒испр., 
37/16 и 29/17), покрајински секретар за привреду и туризам, oбјављује 
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ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ
ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА
AП  ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

Члан 1.

У Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привред-
ним субјектима  за суфинансирање пројеката од значаја за развој 
туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години, број: 144-
401-1143/2018-04, објављеним на сајту Секретаријата, дневном 

листу „Дневник“ 15.07.2018. године и  „Службеном листу АПВ“ 
број 35/2018,  у тачки 4. ставу 1. речи „Секретаријат додељује 
средства у укупном износу од 40.500.000,00 динара“ мењају  се 
и гласе: „Секретаријат додељује средства у укупном износу од 
45.500.000,00 динара “.

Члан 2.

У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен.

Потпредседник Покрајинске владе и 
покрајински секретар 

Иван Ђоковић,с.р. 
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ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1014. Решење о постављењу за вршиоца дужности подсе-
кретарке Покрајинског секретаријата за високо обра-
зовање и научноистраживачку делатност;

1015. Решење о разрешењу дужности председника и чла-
нова Одбора за доделу признања „др Ђорђе Натоше-
вић“;

1016. Решење о именовању председника и чланова Одбора 
за доделу признања „др Ђорђе Натошевић“; 

1017. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Годишњег програма пословања Јавног предузећа за 
просторно и урбанистичко планирање и пројекто-
вање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 
2018. годину; 

1018. Решење о давању сагласности на Правилник о 
унутрашној организацији и систематизацији посло-
ва у Спомен – збирци Павла Бељанског;

1019. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Српског народног позоришта за 2018. 
годину;

1020. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директорке Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ 
у Чуругу;

1021. Решење о именовању за вршиоца дужности директо-
ра Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу;

1022. Решење о именовању чланице Надзорног одбора Ге-
ронтолошког центра „Сомбор“ у Сомбору;

1023. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Позо-
ришног музеја Војводине у Новом Саду;

1024. Решење о именовању члана Надзорног одбора Позо-
ришног музеја Војводине у Новом Саду;

1025. Решење о разрешењу председника Управног одбора 
Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој 
Цркви;

1026. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Но-
вом Саду;

1027. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Но-
вом Саду;

1028. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 401-1187/2018-11;

1029. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-73;

1030. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-75;

1031. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-76;

1032. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-77;

1033. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-78;

1034. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-79;

1035. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-80;

1036. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-81;

1037. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-82;

1038. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-83;

1039. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-84;

1040. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-85;

1041. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-86;

1042. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-87;

1043. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-88;

1044. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-89;

1045. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-90;

1046. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-91;

1047. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-92;

1048. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-93;

1049. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-94;

1050. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-95;

1051. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-96;

1052. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-97;

1053. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-98;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

1054. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава уд-
ружењима грађана за финансирање пројеката од зна-
чаја за развој туристичког потенцијала Аутономне 
покрајине Војводине у 2018. години – организовање 
конгреса;

1055. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава за 
суфинансирање трошкова организације регионал-
них међурегионалних сајамских манифестација у 
АП Војводини у 2018. години;

1056. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних 
средстава привредним субјектима за суфинанси-
рање пројеката од значаја за развој туристичког по-
тенцијала АП Војводине у 2018. години;
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