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598.

На основу члана 99. став 3. и  137. став 1. Закона о високом об-
разовању („Службени гласник РС“, број: 88/2017, 27/18-др.закон 
и 73/2018) и чл. 35. и 36. ст. 2. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 22. маја 2019. године,               
д о н е л а је

ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ 

ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ, АКАДЕМСКИХ И 
ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА, КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ 

ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА 
ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ 

САДУ, У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број студената држављана Републи-
ке Србије који могу уписати прву годину основних струковних, 
академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџе-

та Аутономне покрајине Војводине, на факултетима у саставу 
Универзитета у Новом Саду чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина у школској 2019/2020. години.

Члан 2.

Укупан број студената из члана 1. ове одлуке и студената који 
се уписују по афирмативним мерама:

1) Студената са инвалидитетом;
2) Студената припадника ромске националности;
3) Држављана Републике Србије који су завршили средњу 

школу у иностранству, у школској 2019/2020. години јес-
те 5.589 студената.

Члан 3.
 
Број студената за упис у прву годину основних струковних, 

академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџе-
та Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу 
Универзитета у Новом Саду, у школској 2019/2020. години је:

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ, АКАДЕМСКЕ И 
ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ

Број студената 
ккоји се 

финансирају из 
буџета

Студенти који  се уписују на основу афирмативних мера 

1)  Студенти са 
инвалидитетом 

2) Студенти 
ромске 

националности

3) Држављани РС 
који су завршили 
средњу школу у 

иностранству

ФАКУЛТЕТ Буџет

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 565 6 6 6

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 544 5 5 5

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 225 2 2 2

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 177 2 2 2

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 415 4 4 4

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 1493 15 15 15

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 489 5 5 5

ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 693 7 7 7

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 154 2 2 2
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ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 110 1 1 1

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО  ПУПИН“ 249 2 2 2

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ  ВАСПИТАЊА 163 2 2 2

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 112 1 1 1

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ 
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 35 1 1 1

УКУПНО 5424 55 55 55

Члан 4.
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу АП Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 612-26/2019
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

599.

На основу члана 99. став 3. и 137. став 1. Закона о високом об-
разовању („Службени гласник РС”, број: 88/17, 27/18 ‒ др. закон и 
73/2018) и  чл. 35. и 36. ст. 2. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 22. маја 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА,

КОЈE СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број студената држављана Републи-
ке Србије који се могу уписати у прву годину мастер академских 
студија и докторских академских студија које се финансирају из 
буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу 
Универзитета у Новом Саду, чији је оснивач Аутономна покраји-
на Војводина, у школској 2019/2020. години.

Члан 2. 

Укупан број студената који се могу уписати у прву годину 
мастер академских студија и докторских академских студија 
које се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на 
факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду јесте 2.830 
студената. 

БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА, ПО ФАКУЛТЕТИМА:

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Број студената који се 
финансирају из буџета

ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 120

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 319

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 123

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 45

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 10

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 987

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 181

П РИ РОД НО-М АТ EM AТ И Ч К И 
ФАКУЛТЕТ 418

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 130

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 76

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИ-
ХАЈЛО ПУПИН” 87

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧ-
КОГ ВАСПИТАЊА 31

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 30

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА 
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 35

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУ-
ДИЈЕ НА НИВОУ УНС 2

УКУПНО 2594

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ

Број студената који 
се финансирају из 

буџета

ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 30

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 3

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 27

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 0

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 25

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУ-
КА 67

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 6

П РИ РОД НО -М АТ EM AТ И Ч К И 
ФАКУЛТЕТ 42

AKAДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 18

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 5

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧ-
КОГ ВАСПИТАЊА 5

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 8

УКУПНО 236

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ И ДОКТОРСКЕ АКАДЕМ-
СКЕ СТУДИЈЕ  УКУПНО: 2.830.

Члан 3.

Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ром-
ске националности, која су применом афирмативних мера упи-
сала и завршила основне студије у статусу студента чије су сту-
дије финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине, у 
прву годину студијских програма мастер академских студија 
који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине 
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на Универзитету у Новом Саду и факултетима у његовом сас-
таву на којима су завршили те студије, у школској 2019/2020. го-
дини уписују се применом афирмативних мера које се спроводе 
у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на 
студије лица са инвалидитетом, односно припадника национал-
них мањина.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу АП Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 612-27/2019
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

600.

На основу члана 99. став 3. и члана 137. став 1. Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, брoj: 88/17 и 27/18 – др. 
Закон и 73/2018), као и чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. маја 2019. 
године, донела је

ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
У ВИСОКИМ ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број студената држављана Републике 
Србије, који могу уписати прву годину студијских програма основних 
струковних студија у високим школама струковних студија, чији је ос-
нивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2019/2020. години.

Члан 2.

Укупан број студената из члана 1. ове одлуке, као и студенaта 
који се уписују по афирмативним мерама: 

1) студената са инвалидитетом;
2) студената припадника ромске националности; 
3) држављана Републике Србије који су завршили средњу шко-

лу у иностранству, у школској 2019/2020. години јесте 1.079.

Члан 3.

Број студената за упис у прву годину основних струковних 
студија на високим школама струковних студија:

Висока школа струковних студија чији 
је оснивач АП Војводина

Број студената који 
се финансирају из 

буџета

Студенти који се уписују на основу афирмативних мера

1) Студенти са 
инвалидитетом 

2) Студенти ромске 
националности

3)Држављани РС 
који су завршили 
средњу школу у 

иностранству 

1. Висока техничка школа струковних 
студија у Новом Саду 180 2 2 2

2. Висока техничка школа струковних 
студија у Суботици 182 2 2 2

3. Висока техничка школа струковних 
студија у Зрењанину 166 2 2 2

4. Висока пословна школа струковних 
студија у Новом Саду 100 1 1 1

5. Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача у Новом Саду 80 1 1 1

6. Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача у Кикинди 75 1 1 1

7. Висока школа струковних студија за 
васпитачe и пословне информатичаре – 

Сирмијум у Сремској Митровици
80 1 1 1

8. Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача и тренера у 

Суботици
80 1 1 1

9. Висока школа струковних студија за 
васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу 100 1 1 1

УКУПНО 1.043 12 12 12

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу АП Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 612-25/2019
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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601.

На основу чланa 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10) и чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 22. маја 2019. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на Завршни рачун Фонда „Европски 
послови” Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, који је 
усвојио Управни одбор Фонда, на 54. седници одржаној 13. маја 
2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 400-15/2019
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

602.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, брoj: 7/2008), чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 22. маја 2019. године, д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 
2018. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу 
војвођанских Мађара, на 3. седници одржаној 28. фебруара 2019. 
године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 400-11/2019
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

603.

На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког 
завода Војводине („Службени лист АПВ”, брoj: 14/03), као и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 22. маја 2019. године,  д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Педагошког завода Војво-
дине за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор Педагошког 
завода Војводине, на седницaма одржаним 11. фебруара и 25. мар-
та 2019. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-49/2019
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

604.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
22. маја 2019. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о организацији и системати-
зацији послова Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ 
из Панчева, који је донео вршилац дужности директора Дома за 
лица са оштећеним видом „Збрињавање“ из Панчева, 21. фебру-
ара 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-235/2018
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

ПОСЕБНИ ДЕО
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605.

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, брoj: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), чла-
на 32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014), а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број: 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 22. маја 2019. године,  д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на Одлуку о мрежи јавних основних 
школа са седиштем на територији Општине Сремски Карловци, 
број: 610-4/2019-I/1, од 27. фебруара 2019. године, коју је донела 
Скупштина Општине Сремски Карловци, на седници одржаној 
27. фебруара 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-287/2019
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

606.

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), чла-
на 32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014), а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број: 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 22. маја 2019. године,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Д а ј е    с е    с а г л а с н о с т   на Одлуку о мрежи јавних основних 
школа на територији Општине Стара Пазова, број: 011-4/2019-I од 
7. марта 2019. године, коју је донела Скупштина Општине Стара 
Пазова, на седници одржаној 7. марта 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-255/2019
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

607.

На основу члана 61. ст. 12. и 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 , 
113/17, 95/2018 и 31/2019), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број 60/18) и у складу 
с 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 22. маја 2019. 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 одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину – од 
укупно 2.406.000,00 динара (словима: два милиона четири стоти-
не шест хиљада динара и 00/100) – према буџетским класифика-
цијама приказаним у следећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Раздео 17 Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Глава  00 00 Управа за заједничке послове покрајинских органа  

Програм 0606 Подршка раду органа јавне управе 1.996.000,00

Програмска актив-
ност/пројекат 

1005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских 
органа 1.384.000,00

Функционална
класификација 133  Остале опште услуге 1.384.000,00

Извор
финансирања 01 00  Општи приходи и примања буџета  1.384.000,00

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 80.000,00

4239  Остале опште услуге 80.000,00

511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00

5114 пројектно планирање 100.000,00

512 Машине и опрема 1.204.000,00

5122 Административна опрема 1.204.000,00
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Програмска
активност/пројекат 5013 Набавка путничких моторних возила 612.000,00

Функционална
класификација 133 Остале опште услуге  612.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 612.000,00

Економска
класификација 512 Машине и опрема 612.000.00

5121 Опрема за саобраћај 612.000,00

Програм 0614 Информационе технологије и електронска управа 410.000.00

Програмска
активност/пројекат 

5003 Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штам-
пачи) 410.000.00

Функционална
класификација 133 Остале опште услуге 410.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета  410.000,00

Економска
класификација 512 Машине и опрема 410.000,00

Програм 5122 Административна опрема 410.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19 2.406.000,00

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 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке смањује се 
у оквиру Управе за заједничке послове покрајинских органа за 
укупно 2.406.000,00 динара, а у истом износу увећава се апро-
пријација текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секре-
таријата за финансије. 

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-3092/2019-3
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

608.

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, 95/18 и 31/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 60/18), као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
22. маја 2019. 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 одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и Финансијс-
ким планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10 ‒ По-
крајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 

средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функ-
ционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 13 Покрајинском секретаријату за високо 
образовање и научноистраживачку делатност, Програм 0201 Развој 
науке и технологије, Програмска активност 1005 Унапређење рада 
невладиних организација у области науке, функционална класифика-
ција 140 Основно истраживање, извор финансирања 01 00 Општи при-
ходи и примања буџета, економска класификација 481 Дотације невла-
диним организацијама, односно 4819 Дотације осталим непрофитним 
институцијама, 3.600.000,00 динара (словима: три милиона шест сто-
тина хиљада динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 3.600.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

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 за суфинансирање програма односно проје-
ката, у области научноистраживачког развоја невладиних орга-
низација у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години, а 
реализоваће се доделом средстава путем јавног конкурса.

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: 401-182/2019-36
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.



22. мај 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 23 - Страна 1635

609.

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, 95/18, 31/19), члана 9. ст 3. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 60/18), као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
22. маја 2019. 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 2019. годину 
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финан-
сије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Про-
грам 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 ра-
нијих година, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 09 Покрајинском 
секретаријату за социјалну политику, демографију и равноп-
равност полова, Програм 0902 Социјална заштита, Програмска 
активност 1014 Развој услуга социјалне заштите-Програм уна-
пређења социјалне заштите у АПВ, функционална класифика-
ција 090 Социјална заштита накласификована на другом месту, 
извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ра-
нијих година, економскa класификацијa 463 Трансфери осталим 
нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 
власти, износ од 7.380.000,00 динара (словима: седам милиона 
три стотине осамдесет хиљада динара и 00/100), због недовољно 
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене 
из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 7.380.000,00 динара а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобрног 
обима расхода и издата (квоте) за одређени период који утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, усмериће се Дому „Ветерник”, Ветерник, 
за финансирање замене подних облога, кречења и адаптације 
санитарних чворова на два павиљона у оквиру Дома „ Ветер-
ник”.

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: 401-182/2019-37
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

610.

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, 95/18 и 31/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 60/18), као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
22. маја 2019. 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 
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска актив-
ност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класифи-
кација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 
Средства резерве, одобрава се Разделу 05 Покрајински секре-
таријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Програм 
0101 – Уређење и надзор у области пољопривреде, Програмска 
активност 1001 Администрација, управљање и инспекцијски 
надзор, функционална класификација 421 Пољопривреда, из-
вор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 483 Новчане казне и пенали по ре-
шењу судова, односно 4831 Новчане казне и пенали по решењу 
судова, 1.500.000,00 динара (словима: један милион пет сто-
тина хиљада динара и 00/100), а због недовољно планираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 1.500.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу 
употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распо-
реду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, 
намењено је за исплату судских трошкова управног спора по пре-
судама Управног суда у поступку издавања у закуп пољоприв-
редног земљишта у државној својини.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство и Покрајински секретаријат за финан-
сије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство преузеће обавезу на 
основу 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: 401-182/2019-38
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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611.

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, 
113/17, 95/18 и 31/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број: 60/18), као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
22. маја 2019. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
127 БРОЈ: 401-182/2019-1 ОД 23. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ 

1. У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТ-
СКЕ РЕЗЕРВЕ 127 БРОЈ: 401-182/2019-1 ОД 23. ЈАНУАРА 2019. 
ГОДИНЕ („Службени лист АПВ”, број: 5/2019), у тачки 1. став 1. 
број и речи: „4.000.000,00 динара (словима: четири милиона ди-
нара и 00/100)” замењују се бројем и речима: „3.741.765,30 дина-
ра (словима: три милиона седам стотина четрдесет једна хиљада 
седам стотина шездесет пет динара и 30/100)”, а у ставу 2. број: 
„4.000.000,00” замењује се бројем: „3.741.765,30”.  

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-1/1
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

612.

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, 95/18 и 31/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број: 60/18), као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
22. маја 2019. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
127 БРОЈ: 401-182/2019-2, ОД 30. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ И 

127 БРОЈ: 401-182/2019-2/1, ОД 6. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

1. У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТ-
СКЕ РЕЗЕРВЕ 127 БРОЈ: 401-182/2019-2, ОД 30. ЈАНУАРА 2019. 
ГОДИНЕ И 127 БРОЈ: 401-182/2019-2/1 ОД 6. МАРТА 2019. ГОДИ-
НЕ („Службени лист АПВ”, бр. 6/2019 и 12/2019), тачка 1. мења 
се и гласи: 

„1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. 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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-

фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се укупно 34.222.745,81 динара (словима: тридесет четири мили-
она две стотине двадесет две хиљаде седам стотина четрдесет 
пет динара и 81/100) Разделу 19 – Управи за заједничке послове 
покрајинских органа, Програм 0606 Подршка раду органа јавне 
управе, Пројекат 5014 Санација фасаде зграде Покрајинске вла-
де, функционална класификација 133 Остале опште услуге, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, и то на 
следећим економским класификацијама:  

- 424 Специјализоване услуге, 4249 Остале специјализова-
не услуге – 597.600,00 динара (пет стотина деведесет се-
дам хиљада шест стотина динара) и 

- 511 Зграде и грађевински објекти – 33.625.145,81 динара 
(словима: тридесет три милиона шест стотина двадесет 
пет хиљада сто четрдесет пет динара и 81/100), од чега 
33.125.145,81 динара (словима: тридесет три милиона сто 
двадесет пет хиљада сто четрдесет пет динара и 81/100) 
на економској класификацији 5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката, а 500.000,00 динара (пет стотина хиља-
да динара и 00/100) – на економској класификацији 5114 
Пројектно планирање, због непланираних средстава на 
апропријацијама за реализацију намене из тачке 2. овог 
решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 34.222.745,81 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган за послове финансија.ˮ

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-2/2
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

613.

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, 95/18 и 31/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 60/18), као и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
22. маја 2019. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
127 БРОЈ: 401-182/2019-3 ОД 05. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ 

1. У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТ-
СКЕ РЕЗЕРВЕ 127 БРОЈ: 401-182/2019-3 ОД 05. ФЕБРУАРА 2019. 
ГОДИНЕ („Службени лист АПВ”, број: 7/2019), у тачки 1. став 1. 
број и речи: „13.270.000,00 динара (словима: тринаест милиона 
две стотине седамдесет хиљада динара и 00/100)” замењују се 
бројем и речима: „13.213.983,15 динара (словима: тринаест мили-
она две стотине тринаест хиљада девет стотина осамдесет три 
динара и 15/100)”, а у ставу 2. број: „13.270.000,00” замењује се 
бројем: „13.213.983,15”.  
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2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за заједничке послове покрајинских органа и 
Покрајински секретаријат за финансије.

3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводи-
не”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-3/1
Нови Сад, 22. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

614.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући НОВИ ЛОГОС д.о.о., Београд, 
издавање и употреба превода уџбеника БИОЛОГИЈА 5, уџбеник 
за пети разред основне школе, на словачком језику, ауторки Гор-
дане Субаков Симић и Марине Дрндарски за наставни предмет 
Биологија, за пети разред основне школе, писан на словачком 
језику и писму, од школске 2019/2020. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

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

Број:  128-61-529/2019-01
Дана:  21. 05. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш,с.р./

615.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући НОВИ ЛОГОС д.о.о., Београд, из-
давање и употреба превода уџбеника МАТЕМАТИКА 5, уџбеник за 
пети разред основне школе, на русинском језику, аутора Петра Огри-
зовића за наставни предмет Математика, за пети разред основне шко-
ле, писан на русинском језику и писму, од школске 2019/2020. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

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

Број:  128-61-542/2019-01
Дана:  17. 05. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш,с.р./
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616.

Комисија за избор чланова Покрајинске антикорупцијске коми-
сије, на основу члана 3. Одлуке о образовању Комисије за избор 
чланова Покрајинске антикорупцијске комисије („Службени лист 
АПВ” број 54/2018), члана 5. Пословника о раду Комисије за из-
бор чланова Покрајинске антикорупцијске комисије („Службени 
лист АПВ” број 5/2019), а у вези с Покрајинском скупштинском 
одлуком о Покрајинском антикорупцијском плану („Службени 
лист АПВ” број 45/18) расписује други

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА

ПОКРАЈИНСКЕ АНТИКОРУПЦИЈСКЕ
КОМИСИЈЕ 

I ЦИЉ КОНКУРСА

Јавни конкурс (у даљем тексту: конкурс) расписује се за избор 
чланова Покрајинске антикорупцијске комисије, тела задуженог 
за праћење примене Покрајинског антикорупцијског плана и пот-
писује га председник Комисије. 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ, УСЛОВИ И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидат за члана Покрајинске антикорупцијске комисије (у 
даљем тексту: кандидат) треба да испуњава следеће услове:

1. да је пунолетан и да има место пребивалишта на терито-
рији Аутономне Покрајине Војводине;

2. да није осуђиван и да се против њега не води судски по-
ступак за дела која се односе на корупцију;

3. да није радно ангажован по било ком основу у органима, 
привредним друштвима, установама и другим организа-
цијама који су директни или индиректни корисници по-
крајинског буџета;

4. да није носилац било које функције у политичкој странци;
5. да није јавни функционер, у смислу одредаба Закона о 

агенцији за борбу против корупције.

Кандидат уз пријаву на конкурс треба да достави следеће:

- биографију;
- уверење МУП-а из казнене евиденције;
- потврду надлежног суда да се против подносиоца прија-

ве не води судски поступак за дела која се односе на ко-
рупцију (посебно одељење за сузбијање корупције Вишег 
суда у Новом Саду);

- оверену фотокопију личне карте односно оверену фотоко-
пију извода електронског читача биометријске личне кар-
те;

- потписану изјаву лица које подноси пријаву да није рад-
но ангажовано у органима Покрајине по било ком основу 
(ангажовани на одређено или неодређено време, ангажо-
вани у форми рада ван радног односа и др.), да није но-
силац било које функције у политичкој странци и да није 

јавни функционер у смислу одредаба Закона о Агенцији 
за борбу против корупције (образац изјаве објављен је уз 
текст конкурса и може се преузети на интернет страници 
Покрајинске владе);

- попуњен образац „мотивационо писмо” који је објављен 
уз текст конкурса и може се преузети на интернет страни-
ци Покрајинске владе. 

III НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА, РОКОВИ И ОПШТЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу „Пријава за чланове 
Покрајинске антикорупцијске комисије” који је објављен уз текст 
конкурса и може се преузети на интернет страници Покрајинске 
владе.

Пријаве на конкурс, с доказима о испуњавању услова из тачке 
II овог конкурса, достављају се у року од 30 дана од дана објављи-
вања конкурса, на следећу адресу:

Покрајинска влада (Комисија за избор чланова Покрајинске ан-
тикорупцијске комисије) Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 
Нови Сад, с назнаком Јавни конкурс за избор чланова Покрајин-
ске антикорупцијске комисије.

Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ“, дневним но-
винама „Ало“ и на интернет страници Покрајинске владе.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија ће одбацити 
закључком.

Након утврђивања који кандидати су поднели благовремене и 
потпуне пријаве, Комисија ће у року од пет дана пре одржавања 
усменог тестирања наведеним кандидатима упутити позив за ус-
мено тестирање писменим и електронским путем.

У позиву ће бити наведени датум, време и место одржавања 
усменог тестирања, с тим што ће Комисија редослед кандидата 
утврдити према времену пријема пријаве.

Конкурсни материјал се не враћа.

Листа пристиглих пријава и записници о раду Комисије јавно 
се објављују на интернет страници Покрајинске владе.

Комисија ће најкасније у року од 15 дана након спроведеног 
усменог тестирања утврдити Ранг листу кандидата за избор чла-
нова Комисије, у коју ће уврстити и кандидате који су по Јавном 
конкурсу за избор чланова Покрајинске антикорупцијске коми-
сије („Службени лист АПВ“, број 11/2019) испунили услове у 
складу са чланом 5. став 1. одлуке о утврђивању критеријума и 
поступка избора чланова Покрајинске антикорупцијске комисије 
7/2019) и упутити је Скупштини Аутономне покрајине Војводине 
на разматрање и усвајање. 

Председник комисије
Слађана Јоветић,с.р.

OGLASNI DEO
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ПРИЈАВА 
ЗА ЧЛАНОВЕ ПОКРАЈИНСКЕ АНТИКОРУПЦИЈСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПОКРАЈИНСКОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА

(молимо вас да образац попуните електронски или читким штампаним словима)

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

1. Име и презиме подносиоца пријаве:
     

2. Адреса (улица, број и место):
     

3. Телефон:
     
4. и-мејл:
     

II ОСТАЛИ ПОДАЦИ

- Радно место (уколико је подносилац пријаве запослен):

- Да ли сте члан неке политичке партије, удружење грађана или друге организације? (уколико је одговор ДА, навести од када, на 
којој функцији и које активности спроводите):

 ДА

- Да ли постоје информације и подаци за које сматрате да би било релевантно да их наведете, а које могу бити од значаја за члан-
ство у Покрајинској антикорупцијској комисији или у њеном будућем раду:

     
             
                 (име и презиме подносиоца пријаве)
 
             
                       (место)

           дан/месец/година
                       (датум)

        _______________________________   
                                    (потпис)

Ја                            (име и презиме, адреса), под материјалном и кривичном одговорношћу, у вези са пријавом на Јавни 
конкурс за избор чланова Покрајинске антикорупцијске комисије дајем 

ИЗЈАВУ

Да (означити поља) :

     нисам радно ангажован по било ком основу у органима, привредним друштвима, установама и другим организацијама који су 
директни или индиректни корисници покрајинског буџета;

     нисам носилац било које функције у политичкој странци;

     нисам јавни функционер у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Дана, дан/месец/година 

        _________________________________
                       потпис подносиоца изјаве
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МОТИВАЦИОНО ПИСМО

(молимо вас да образац попуните електронски или читким штампаним словима)

1. Шта вас мотивише да се пријавите да се ангажујете у праћењу примене Покрајинског антикорупцијског план

2. Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву и шта бисте сугерисали у вези са тим?

3. Чиме лично можете допринети решавању проблема корупције у друштву?

         (име и презиме, адреса)

                     (место)

       
                              дан/месец/година       

                    (датум)

                        ________________________________
                    (потпис)
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617.

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други 
пропис, 37/2016 и 29/2017), члана 7. став 2. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о установљавању Награде Аутономне покрајине Војво-
дине и покрајинских признања (,,Сл. Лист АП Војводине‘‘, бр. 
54/2018), члана 6. став 2. Покрајинске уредбе о поступку за доделу 
Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин‘‘ (,,Сл. 
Лист АП Војводине‘‘, бр. 6/2019), Комисија за доделу Награде Ау-
тономне покрајине Војводине и покрајинских признања упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА
УМЕТНИЧКОГ ПРЕДМЕТА НАГРАДЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
,,МИХАЈЛО ПУПИН‘‘

Комисија за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине 
и покрајинских признања упућује јавни позив свим заинтересо-
ваним правним и физичким лицима да предложе идејно решење 
за изглед уметничког предмета Награде Аутономне покрајине 
Војводине ,,Михајло Пупин‘‘, која се додељује као највише при-
знање физичком лицу за дугогодишњи рад, лично залагање и 
изузетне резултате у свим областима стваралаштва, чиме је дат 
трајан допринос развоју Аутономне покрајине Војводине.  

Право предлагања идејног решења за изглед уметничког пред-
мета за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Ми-
хајло Пупин‘‘  имају правна и физичка лица.

 
Предлог уметничког предмета Награде Аутономне покрајине 

Војводине ,,Михајло Пупин‘‘ треба да буде по мотивима из живо-
та, лика и дела чувеног научника Михајла Пупина.

Предлог се доставља у писаној форми са идејним решењем 
уметничког предмета и подацима о подносиоцу предлога. У пи-
саној форми предлога уметничког предмета се доставља тексту-
ални опис уметничког предмета ( димензије, боја, материјал ). 
Предлог идејног решења уметничког предмета доставља се у 
виду прототипа односно макете уметничког предмета и/или ре-
шења у електронском облику на компакт диску или другом но-
сачу. 

Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која 
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа 
предлагачу.

Одлуку о избору идејног уметничког предмета Награде Ауто-
номне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин‘‘ доноси Комисија 
за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине и покрајин-
ских признања. 

Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБ-
НУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1. формулар – предлог за утврђивање идејног решења умет-
ничког предмета Награде Аутономне покрајине Војводи-
не ,,Михајло Пупин‘‘ - преузима се са сајта www.kultura.
vojvodina.gov.rs

2. фотокопија личне карте, односно очитана лична карта за 
кандидата које је физичко лице, односно извод из одгова-
рајућег регистра за правно лице; 

3. фотокопију потврде о пореском идентификационом броју 
– ПИБ-у – за правна лица.

Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за утврђивање 
идејног решења уметничког предмета покрајинског признања 
траје до 31. августа 2019. године. Предлози се достављају поштом 
препоручено са назнаком (Јавни позив за подношење предлога за 
утврђивање идејног решења уметничког предмета Награде Ау-
тономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин‘‘), Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање о односе с верским 
заједницама, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. 

Висина накнаде за прихваћено идејно решење уметничког пред-
мета, односно стаутуе Награде Аутономне покрајине Војводине 
,,Михајло Пупин‘‘ са откупом ауторског права и евентуалног калу-
па за одливак (уколико је реч о вајарском делу) је у нето износу од 
100.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима. 

 
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секрета-

ријату за културу, јавно информисање о односе с верским зајед-
ницама преко телефона 021/487-4438, или путем електронске по-
ште: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs  

Председник комисије
др Ненад Крстић
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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,

Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27 

Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

598. Одлука о броју студената за упис у прву годину ос-
новних струковних, академских и интегрисаних сту-
дија, који се финансирају из буџета Аутономне по-
крајине Војводине на факултетима у саставу Универ-
зитета у Новом Саду, у школској 2019/2020. години;

599. Одлука о броју студената за упис у прву годину мас-
тер академских студија и докторских академских 
студија, које се финансирају из буџета Аутономне 
покрајине Војводине на факултетима у саставу Уни-
верзитета у Новом Саду, у школској 2019/2020. годи-
ни;

600. Одлука о броју студената за упис у прву годину ос-
новних струковних студија, који се финансирају из 
буџета Аутономне покрајине Војводине у високим 
школама струковних студија, чији је оснивач Ауто-
номна покрајина Војводина, у школској 2019/2020. 
години;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

601. Решење о давању сагласности на Завршни рачун 
Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине 
Војводине за 2018. годину;

602. Решење о давању сагласности на Завршни рачун 
Завода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet за 2018. годину;

603. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Пе-
дагошког завода Војводине за 2018. годину;

604. Решење о давању сагласности на Правилник о орга-
низацији и систематизацији послова Дома за лица са 
оштећеним видом „Збрињавање“ из Панчева;

605. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи 
јавних основних школа са седиштем на територији 
Општине Сремски Карловци;

606. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи 
јавних основних школа на територији Општине Ста-
ра Пазова;

607. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 401-3092/2019-3;

608. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-36;

609. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-37;

610. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-38;

611. Решење о измени Решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве 127 број: 401-182/2019-1;

612. Решење о измени Решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве 127 број: 401-182/2019-2 и 127 
број: 401-182/2019-2/1;

613. Решење о измени Решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве 127 број: 401-182/2019-3;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

614. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника  Биологија 5, за пети разред основне 
школе, на словачком језику;

615. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеника  Математика 5, за пети разред основне 
школе, на русинском језику;

ОГЛАСНИ ДЕО

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКЕ 
АНТИКОРУПЦИЈСКЕ КОМИСИЈЕ

616. Јавни конкурс за избор чланова Покрајинске антико-
рупцијске комисије;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА

617. Јавни позив за подношење предлога за утврђивање 
идејног решења уметничког предмета Награде Ау-
тономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“.

1629

1630

1631

1632

1632

1632

1632

1633

1633

1633

1634

1635

1635

1636

1636

1636

1637

1637

1639

1641

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна
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