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1231.

На основу члана 16 (с7) Закона о изменама и допунама Закона о 
буџетском систему („Сл. гласник РС”, брoj 103/2015), као и чл. 15. 
и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској уп-
рави („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016), 
покрајинскa секретарка за финансије, у сарадњи с Покрајинским 
секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправ-
ност полова, доноси 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА 

РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА
ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1. 

У Плану поступног увођења родно одговорног буџетирања за 
кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине 
за 2019. годину („Службени лист АП Војводине”, број 18/2018), у 
члану 1. став 2. број „48” замењује се бројем „62”. 

Члан 2.

У члану 2. став 1. тачка 1. План за буџетске кориснике који су 
увођење родно одговорног буџетирања започели у процесу изра-
де буџета за 2017. и 2018. годину, мења се и гласи: 

„1. План за буџетске кориснике који су увођење родно одговорног буџетирања започели у процесу израде буџета за 2017. и 2018. 
годину 

   

НАЗИВ БУЏЕТСКОГ 
КОРИСНИКА

ШИФРА И НАЗИВ 
ПРОГРАМА

ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМ-
СКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА

Година  
увођења 

родне 
компоненте 

Година  
у којој се 
планира  

увођење родне  
компоненте

1 2 3 4 5

Покрајински секретаријат за  
пољопривреду, водопривреду и 

шумарство

0102 Заштита, уређење, 
коришћење и управљање 

пољопривредним 
земљиштем

01021003 Подршка коришћењу 
пољопривредног земљишта 2018  

0103 Подстицаји 
у пољопривреди и 
руралном развоју

01031001 Програм мера подршке 
за спровођење пољопривредне по-
литике за развој села на територији 
АПВ 

2017  

01031002 Кредитна подршка 
пољопривреди  2019
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Покрајински секретаријат за  
образовање, прописе, управу 

и националне мањине – 
националне заједнице 

0607 Систем јавне 
управе

06071001 Организација и спро-
вођење државног стручног испита 2017  

1602 Уређење и 
управљање у систему 

правосуђа

16021001 Организација и спро-
вођење правосудног испита и испита 
за судске тумаче

2017  

2007 Подршка у 
образовању ученика и 

студената

20071005 Регресирање превоза 
ученика средњих школа 2018  

Покрајински секретаријат за 
културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама 

1203 Јачање културне 
продукције и уметничког 

стваралаштва

12031001 Подршка развоју визуел-
не уметности и мултимедије 2018  

12031004 Подршка развоју музич-
ког стваралаштва 2018  

12031005 Подршка развоју сцен-
ског стваралаштва – позориште/
уметничка игра

2018  

1204  Систем јавног 
информисања

12041001 Остваривање и уна-
пређивање јавног интереса у об-
ласти јавног информисања

2017  

НАЗИВ БУЏЕТСКОГ 
КОРИСНИКА

ШИФРА И НАЗИВ 
ПРОГРАМА

ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ 
АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА

Година  
увођења 

родне 
компоненте 

Година  
у којој се 
планира  
увођење 

родне  
компоненте

1 2 3 4 5

Покрајински секретаријат за  
здравство 

1802 Превентивна 
здравствена заштита

18024004  Неонатални скрининг на цистичну 
фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 
2019. годину 

 2019

18024005 Рано откривање промена функције 
и ремоделинга леве коморе и циркадијалног 
ритма крвног притиска код хипертензивних 
трудница у Аутономној покрајини Војводини за 
2019. годину 

 2019

18024006 Унапређивања лечења стерилитета 
биомедицински потпомогнутим оплођењем и 
преимплантационом генетском дијагностиком 
у Аутономној покрајини Војводини за 2019. го-
дину 

 2019

18024007 Очување плодности код оболелих 
од малигних болести у Аутономној покрајини 
Војводини за 2019. годину 

 2019

18024008 Унапређивање дијагностике и ле-
чења обољења штитасте жлезде у Аутономној 
покрајини Војводини за 2019. годину 

 2019

18024009 Рано препознавање и смањење броја 
менталних поремећаја развојног доба у Ауто-
номној покрајини Војводини за 2019. годину  

 2019

18024013 Прва мамографија  2019

1803 Развој квалитета 
и доступности 

здравствене заштите

18034011 „ЗАУСТАВИ–ЗАШТИТИ–ПОМО-
ЗИ” Снажнији институционални одговор на 
родно засновано насиље у Аутономној покраји-
ни Војводини

2017  
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НАЗИВ БУЏЕТСКОГ 
КОРИСНИКА

ШИФРА И НАЗИВ 
ПРОГРАМА

ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ 
АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА

Година  
увођења 

родне 
компоненте 

Година  
у којој се 
планира  

увођење родне  
компоненте

1 2 3 4 5

Покрајински 
секретаријат 

 за социјалну политику, 
демографију и 

равноправност полова

0902 Социјална заштита

09021014 Развој услуга социјалне заштите - 
Програм унапређења социјалне заштите у АПВ   2019

09021015 Подршка удружењима за програме 
у области  социјалне заштите и заштите лица са 
инвалидитетом

2018  

09021016 Подршка раду за спровођење јавних 
овлашћења и других планираних активности 
Црвеног крста Војводине

2018  

09021017 Помоћ избеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима 2018  

09021019 Развој, истраживање и друге струч-
не услуге у социјалној заштити  2019

09021020 Породични смештај и усвојење  2019

0903 Породично - 
правна заштита грађана

09031006 Подршка удружењима за програме 
у области друштвене бриге о деци и за попула-
ризацију пронаталитетне политике

 2019

9031008 Подстицаји  унапређењу у проната-
литетне популационе политике у Аутономној 
покрајини Војводини

 2019

0904 Борачко-
инвалидска заштита

09041004 Подршка удружењима за програ-
ме у области борачко-инвалидске заштите и 
заштите цивилних инвалида рата

2018  

1001 Унапређење и 
заштита људских и 
мањинских права и 

слобода

10011014 Афирмација родне равноправности 2017  

10011015 Истраживачке, едукативне, промо-
тивне, издавачке и подстицајне активности у 
области равноправности полова

2017  

10011016 Подршка социјалној инклузији Рома 
на територији АПВ 2017  

10011017 Заштита жена од насиља у породици 
и у партнерским односима у АП Војводини 2017  

10014019 Интегрисани одговор на насиље над 
женама у АП Војводини 2017  

НАЗИВ БУЏЕТСКОГ 
КОРИСНИКА

ШИФРА И НАЗИВ 
ПРОГРАМА

ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ 
АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА

Година  
увођења 

родне 
компоненте 

Година  
у којој се 
планира  

увођење родне  
компоненте

1 2 3 4 5

Покрајински 
секретаријат за 

регионални развој, 
међурегионалну 

сарадњу 
 и локалну самоуправу 

0601 Подршка 
приступању Србије ЕУ

06011003 Подршка раду Фонда „Европски 
послови” Аутономне покрајине Војводине 2017  

Покрајински 
секретаријат за  

високо образовање и  
научноистраживачку 

делатност 

2005 Високо образовање 20051002 Подршка раду високообразовних 
установа 2018  

2007 Подршка у 
образовању ученика и 

студената

20071001 Систем установа студентског стан-
дарда  2019

20071002 Регресирање студентског превоза  2019
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Покрајински 
секретаријат за спорт и 

омладину 

1301 Развој система 
спорта

13011001 Активности покрајинских спорт-
ских савеза од значаја за АП Војводину 2017  

1301102  Афирмација спорта у АП Војводини 
кроз посебне програме  2019

13011003 Афирмација школског и универзи-
тетског спорта у АП Војводини 2017  

1304007 Подршка спортским и физичким ак-
тивностима девојчица - Активне девојчице  2019

1302 Омладинска 
политика

13021001 Подршка спровођењу омладинске 
политике 2017  

13021003 Подршка даровитим младима у АП 
Војводини 2018  

НАЗИВ БУЏЕТСКОГ 
КОРИСНИКА

ШИФРА И НАЗИВ 
ПРОГРАМА

ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ 
АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА

Година  увођења 
родне компоненте 

Година  
у којој се планира  

увођење родне  
компоненте

1 2 3 4 5

Покрајински 
секретаријат за 

привреду и туризам

0606 Подршка раду 
органа јавне управе

06061009 Безбедност и здравље на 
раду 2017  

0802 Уређење система 
рада и радно правних 

односа

08021001 Институционализација 
трипаритетног социјалног дијалога у 
АП Војводини

2017  

0803 Активна политика 
запошљавања

08031001 Активна политика запо-
шљавања у АП Војводини 2017  

1507 Уређење и развој у 
области туризма

15071001 Развој туристичког по-
тенцијала АП Војводине 2017  

1509 Подстицаји развоју 
конкурентности привреде

15091001 Подршка развоју преду-
зетништва, микро, малих и средњих 
привредних друштава

2017  

15091005 Подршка уметничким и 
старим занатима 2017  

15091013 Подршка развоју капаци-
тета социјалних предузећа и социјал-
но предузетничких иновација 

2017  

Управа за капитална 
улагања Аутономне 

покрајине Војводине
1505 Регионални развој 15051008 Подршка пројектима у об-

ласти здравства и социјалне заштите 2018  

Служба за реализацију 
програма развоја 

Аутономне покрајине 
Војводине

0803 Активна политика 
запошљавања 08031002 Пословна едукација 2018  

1509 Подстицаји развоју 
конкурентности привреде

15091009 Пословна стандардиза-
ција и сертификација  2019

15091010 Пословни инкубатори 2018  

15094014”ЈАКА ЖЕНА ЈАКО 
СЕЛО”  2019

Служба за управљање 
људским ресурсима

0606 Подршка раду 
органа јавне управе

06061002 Опште стручно усаврша-
вање 2017  

Покрајински заштитник 
грађана – Омбудсман

1001 Унапређивање 
и заштита људских и 
мањинских права и 
слобода

10011002 Контрола законитости 
и целисходности поступања органа 
покрајинске управе

2017  

10011021 Праћење и унапређивање 
остваривања људских права 2018  

„

Члан 3.

План објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине 
Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Број : 102-400-4/2018-02
У Новом Саду, 10. децембра 2018. године 

Покрајинсka секретарка
Смиљка Јовановић  ,с.р.
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1232.

На основу члана 26. ст 2. и 4,  чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14) Покрајинска влада, на седници одржаној 10. 
децембра 2018. године,  донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА 
ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ РАЦИЈЕ

У БАЧКОЈ

Члан 1.

У Одлуци о образовању Организационог одбора за 
обележавање Рације у Бачкој („Службени лист АПВ”, број: 2/18), 
у члану 3. ставу 3. речи „Мирослав Штаткић” замењују се речима 
„Драгана Милошевић”, а речи „Милан Радомир” замењују се 
речима „Божидар Војиновић“.

 
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине” 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број:  022-963/2018
Нови Сад, 10. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1233.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског 
фонда Аутономне Покрајине Војводине ( „Службени лист АПВ“, 
број: 17/03 и 3/06) и члана 36. става 6. Покрајинске скупштинске 
Одлуке о  Покрајинској влади Аутономне Покрајине Војводине  
(„Службени лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска  влада,  на  
седници  одржаној 12. децембра 2018. године,  донела  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје   се   сагласност  на  Измене Финансијског плана 
Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за 2018. 
годину, које је усвојио Управни одбор Гаранцијског фонда 
Аутономне Покрајине Војводине, на 45. седници одржаној 4. 
децембра 2018. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 400-2/2018
Нови Сад, 12. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1234.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези 
с чланом 8. Одлуке о награђивању даровитих ученика основних и 
средњих школа („Службени лист АПВ”, број: 17/05),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној 12. децембра 2018. године,   д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О БРОЈУ ДИПЛОМА 

И НАГРАДА 
КОЈЕ ЋЕ СЕ ДОДЕЛИТИ

ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА
И ЊИХОВИМ МЕНТОРИМА

I

Утврђује се број диплома и награда које ће се доделити 
даровитим ученицима основних и средњих школа из Аутономне 
покрајине Војводине и њиховим менторима и то:

- осам специјалних диплома с новчаним наградама даро-
витим ученицима;

- 81 диплома с новчаним појединачним наградамa дарови-
тим ученицима;

- 88 диплома и новчаних награда њиховим менторима;
- три дипломе хору;
- две похвале оркестру;
- 172 похвала ученицима.

Листа награђених ученика и њихових ментора, саставни је део 
овог решења.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 17-4/2018
Нови Сад, 12. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1235.

На основу члана 61. став 12. 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, 

ПОСЕБНИ ДЕО
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99/16, 113/17 и 95/18), 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 чланом 61. став 13. и чланом 69. став 3. Закона о 
буџетском систему, као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. 
децембра 2018. године,  д о  н  о  с  и 

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

1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
– од укупно 4.167.118,00 динара (словима: четири милиона сто 
шездесет седам хиљада сто осамнаест динара и 00/100) – према 
буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Раздео 13 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистражи-
вачку делатност 

Глава  

Програм 0201 Развој науке и технологије

Програмска
активност/Пројекат 

1013 Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем са-
радње привреде и научноистраживачких организација

Функционална
класификација 442 Производња

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета 

Економска
класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1.285.304,00

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и органи-
зацијама

454   Субвенције приватним предузећима 

4542 Капиталне субвенције приватним предузећима

1.285.304,00

2.881.814,00

2.881.814,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13:  4.167.118,00

преноси се у текућу буџетску резерву, 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 01 00 
Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства 
резерве, 4991 Средства резерве.

Годишњи план апропријација, из става 1. ове тачке, смањује 
се у оквиру Покрајинског секретаријата за високо образовање и 
научноистраживачку делатност за укупно 4.167.118,00 динара, а 
у истом износу увећава апропријација текуће буџетске резерве у 
оквиру Покрајинског секретаријата за финансије. 

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-1187/2018-22
Нови Сад, 12. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1236.

На основу члана 61. став 12. 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, 113/17 и 95/2018), 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 чланом 61. став 13. и чланом 69. став 3. Закона о 
буџетском систему, као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. 
децембра 2018. године,  д о  н  о  с  и 

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

1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. 
годину – од укупно 3.921.333,50 динара (словима: три милиона 
девесто двадесет једна хиљада триста тридесет три динара 
и 50/100) – према буџетским класификацијама приказаним у 
следећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Раздео 16  Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Глава 16  00  Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Програм 1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмска
активност/пројекат 1003 Подршка пословном удруживању и умрежавању

Функционална
класификација 411 Општи економски и комерцијални послови 
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Извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета 

Економска
класификација

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организа-
цијама 3.921.333,50

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и органи-
зацијама 3.921.333,50

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16: 3.921.333,50

преноси се у текућу буџетску резерву, 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 01 00 
Приходи из буџета, 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 Покрајинског 
секретаријата за привреду и туризам за укупно 3.921.333,50 
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 Покрајински секретаријат за привреду и туризам и 
Покрајински секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-1187/2018-23
Нови Сад, 12. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1237.

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, 
113/17 и 95/18), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 12. децембра 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 од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. го-
дину 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 01 00 Приходи из буџета, економска класифика-
ција 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се 
Разделу 12 Покрајинском секретаријату за  урбанизам и заштиту 
животне средине, Програм 1101 Уређење и надзор у области пла-
нирања и изградње, Програмска активност 1004 Подршка ЈЛС, 
осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изра-
ди планске документације, пројектно техничке документације и 
урбанистичко-техничке документације у области просторног и 
урбанистичког планрања, функционална класификација 620 Раз-
вој заједнице, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, еко-
номскa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 

1.300.000,00 динара (словима: један милион и три стотине хиљада 
динара и 00/100), због недовољно планираних средстава за реали-
зацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријације из става 1. ове тачке увећава се за 1.300.000,00 ди-
нара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за урбанизам и заштиту животне средине, по основу употре-
бе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је 
Општини Ириг, за финансирање трошкова израде плана детаљне 
регулације за површинску раскрсницу Врдник на државном путу 
I реда број 21, Нови Сад – Рума – Шабац, у КО Ириг.  

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту жи-
вотне средине и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
урбанизам и заштиту животне средине преузеће обавезу на осно-
ву 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: 401-94/2018-74
Нови Сад, 12. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1238.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број: 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, 
113/17 и 95/2018), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годи-
ну („Службени лист АПВ”, број: 57/17, 17/18 и 29/18) и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 12. децембра 2018. године,   д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА

 О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
 ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

127 БРОЈ: 401-94/2018-87

У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 127 БРОЈ: 401-94/2018-87 („Службени лист АПВ”, број: 
50/2018 и 52/2018)  у тачки  1. став 1. износ и речи: „5.300.000,00 
динара (словима: пет милиона три стотине хиљада динара и 
00/100)“  замењују се износом и речима: “2.149.456,33 динара (сло-
вима: два милиона  сто  четрдесет девет хиљада четири стотине  
педесет шест  динара и 33/100)“, и у ставу 2. износ: „5.300.000,00“ 
замењује се износом: „2.149.456,33“. 
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2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Секретаријат Покрајинске владе  и Покрајински секре-
таријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-87-2
Нови Сад, 12. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1239.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број: 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, 
113/17 и 95/18), 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 Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 12. децембра 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 
13 – Покрајинском секретаријату за високо образовање и науч-
ноистраживачку делатност, Програм 2005 Високо образовање, 
Програмска активност 1002 Подршка раду високообразовних 
установа, функционална класификација 940 Високо образовање, 
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класи-
фикацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући 
трансфери осталим нивоима власти, износ од 10.000.000,00 ди-
нара (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 
апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 10.000.000,00 
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, усмериће се Универзитету у Новом Саду – Факултету 
спорта и физичког васпитања Нови Сад, а за финансирање те-
кућих поправки и одржавања свлачионица и купатила, као и при-
лагођавања дела зграде потребама студената са инвалидитетом. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и на-
учноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за фи-
нансије. 

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: 401-94/2018-139
Нови Сад, 12. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1240.

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, 
113/17 и 95/18), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 12. децембра 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 финансирања 13 
00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, економска кла-
сификација 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 некласификовано на другом месту, 
извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година, економскa класификацијa 464 Дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања, 4642 Капиталне дотације орга-
низацијама обавезног социјалног осигурања, износ од 3.500.000,00 
динара (словима: три милиона пет стотина хиљада 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 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  намењена су за одељење за дијализу Клиничког 
центра Војводине, Нови Сад, за финансирање набавке агрегата у 
износу од 3.500.000,00 динара.

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: 401-94/2018-140
Нови Сад, 12. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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1241.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/2015 ‒ др.закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/2017, 17/18 и 29/18) и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 12. децембра 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 финансирања 01 
00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства 
резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 07 Покрајин-
ском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с 
верским заједницама, Програм 1203 Јачање културне продукције 
и уметничког стваралаштва, Програмска активност 1003 Подрш-
ка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва, функционална 
класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 При-
ходи из буџета, економскa класификацијa 451 Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама, 4511 Текуће суб-
венције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 
износ од 2.848.011,30 динара (словима: два милиона осам стотина 
четрдесет осам хиљада једанаест динара и 30/100), због неплани-
раних 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 2.848.011,30 динара.  

 2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења усмериће се Јавном предузећу „Службени гласник”, 
Београд, а намењено је за суфинансирање издавања Антологијске 
едиције „ПРВИ СВЕТСКИ РАТ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ”.

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: 401-94/2018-141
Нови Сад, 12. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1242.

На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/14, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 13/2017 и 95/18), члана 9. ст. 4. и 5. По-

крајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/2017, 
17/2018 и 29/18) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),   
Покрајинска влада, на седници одржаној 12. децембра 2018. го-
дине, 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 
13 Покрајинском секретаријату за високо образовање и науч-
ноистраживачку делатност, Програм 2005 Високо образовање, 
Програмска активност 1003 Модернизација инфраструктуре 
високог образовања, функционална класификација 940 Високо 
образовање, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, еко-
номске класификације 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
1.188.000,00 динара (словима: један милион сто осамдесет осам 
хиљада динара и 00/100), због недовољно 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 1.188.000,00 ди-
нара.

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 Универзитету у Новом Саду – Економском 
факултету у Суботици, за набавку информационог система за 
подршку образовном процесу с модулом за материјално и финан-
сијско рачуноводство (прва рата). 

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: 401-94/2018-142
Нови Сад, 12. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1243.

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, 
113/2017 и 95/2018), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 12. децембра 2018. године,     д о  н  о  с  и 
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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-
сирања 01 00 Приходи из буџета, 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 класифи-
кација 760 Здравство некласификовано на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
4641 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног оси-
гурања, износ од 1.392.000,00 динара (словима: један милион три 
стотине деведесет две хиљаде динара и 00/100), због 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 1.392.000,00 ди-
нара.  

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, за финансирање поправке громобранске инстала-
ције и за одржавање операционих сала, као и за кречење у објекту 
Клинике 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: 401-94/2018-143
Нови Сад, 12. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1244.

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, 
113/2017 и 95/2018), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18) и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 12. децембра 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 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 класифи-
кација 760 Здравство некласификовано на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, износ од 750.000,00 динара (словима: седам стотина 
педесет хиљада 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 750.000,00 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, за финансирање набавке опреме и намештаја, неоп-
ходних за опремање објекта административног пријема и отпуста 
пацијената Клиничког центра Војводине, Нови Сад. 

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: 401-94/2018-144
Нови Сад, 12. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1245.

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, 
113/17 и 95/2018), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. го-
дину („Службени лист АПВ”, број 57/17, 17/18-ребаланс и 29/18 
-ребаланс) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 12. децембра 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 финансирања 01 
00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства ре-
зерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајински 
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секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, Програм 2004 Средње образовање, Про-
грамска активност 1005 Модернизација инфраструктуре средњих 
школа, 920 Средње образовање, извор финансирања 01 00 Приходи 
из буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим ни-
воима власти, односно 4632 Капитални  трансфери осталим ни-
воима власти у износу од 13.339.383,00 динара (словима: тринаест 
милиона три стотине тридесет девет хиљада тристо одамдесет три 
динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава на апро-
пријацији 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 13.339.383,00 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 Гимназији „Јан 
Колар” са домом ученика у Бачком Петровцу, а за финансирање 
трошкова извођења радова санације влаге у сутерену објекта.

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: 401-94/2018-145
Нови Сад, 12. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
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Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

1231. Измене и допуне Плана поступног увођења род-
но одговорног буџетирања за кориснике буџетских 
средстава Аутономне покрајине Војводине за 2019. 
годину;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1232. Одлука о измени Одлуке о образовању Организацио-
ног одбора за обележавање рације у Бачкој;

1233. Решење о давању сагласности на Измене Финансијс-
ког плана Гаранцијског фонда Аутономне покрајине 
Војводине за 2018. годину;

1234. Решење о броју диплома и награда које ће се додели-
ти даровитим ученицима и њиховим менторима;

1235. Решење о преносу средстава Покрајинског секрета-
ријата за високо образовање и научноистраживачку 
делатност, број: 401-1187/2018-22;

1236. Решење о преносу средстава Покрајинског секрета-
ријата за привреду и туризам, број: 401-1187/2018-
23;

1237. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за урбанизам и 
заштиту животне средине, број: 401-94/2018-74;

1238. Решење о Измени решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве Секретаријату Покрајинске 
владе, 127 број:401-94/2018-87;

1239. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за високо обра-
зовање и научноистраживачку делатност, број: 401-
94/2018-139;

1240. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 
401-94/2018-140;

1241. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, број: 
401-94/2018-141;

1242. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за високо обра-
зовање и научноистраживачку делатност, број: 401-
94/2018-142;

1243. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 
401-94/2018-143;

1244. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 
401-94/2018-144;

1245.  Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице, број: 401-94/2018-145.
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