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OPШTI DEO
776.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр.
68/15, 81/16-одлука УС и 95/18), тачке 5. Одлуке о максималном
броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени
гласник РС”, бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/2018,
89/18, 102/18, 30/19 и 42/19), чл. 35. и 36. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14) и члана 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у систему
Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист
АПВ”, бр. 39/17 и 60/18),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2019. године,
д о н е л а је

Р.б.

Организациони облик

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У СИСТЕМУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
У Покрајинскoj уредби о максималном броју запослених на
неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за
2017. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/17, 10/18, 56/18, 7/19 и
19/19) члан 2. мења се и гласи:
„Максималан број запослених на неодређено време у организационим облицима у систему Аутономне покрајине Војводине за
2017. годину је 4474 и то:

Назив органа

Директни корисници
буџетских средстава

Максимални број
запослених на
неодређено време за
2017. годину
1190

1

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

0

2

Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине

65

3

Покрајинска влада

0

4

Секретаријат Покрајинске владе

46

5

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

60

6

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

97

7

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

50

8

Покрајински секретаријат за здравство

83

9

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

36

10

Покрајински секретаријат за финансије

74

11

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

40
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12

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

52

13

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

29

14

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

51

15

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

23

16

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

48

17

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

68

18

Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине

15

19

Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине

5

20

Служба за управљање људским ресурсима

9

21

Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

9

22

Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине

7

23

Управа за заједничке послове покрајинских органа

277

24

Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине

20

25

Покрајински заштитник грађана - омбудсман

20

26

Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине

6

Индиректни корисници
буџетских средстава

1068

27

Издавачки завод «Форум» Forum Könyvkiadó Intézet

8

28

Војвођански симфонијски оркестар, Нови Сад

2

29

Српско народно позориште - установа културе од националног значаја, Нови Сад

541

30

Културни центар Војводине „Милош Црњански” Нови Сад

16

31

Архив Војводине, установа културе од националног значаја, Нови Сад

68

32

Галерија ликовне уметности - Поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад

12

33

Музеј Војводине, Нови Сад

108

34

Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад

17

35

Позоришни музеј Војводине, Нови Сад

17

36

Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад

14

37

Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин

40

38

Народно позориште п.о. Суботица - Narodno kazalište p.o. Subotica - Népszínház t.f. Szabadka

80

39

Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад

13

40

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад

18

41

Педагошки завод Војводине, Нови Сад

9

42

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад

44

43

Покрајински завод за спорт и медицину спорта, Нови Сад

34

44

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад

8

45

Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад

12
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Центар за породични смештај и усвојење Суботица
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7

Јавна предузећа

1846

47

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине”, Нови Сад

446

48

Јавно предузеће „Војводинашуме” Петроварадин

1353

49

Јавно предузеће „Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад
Остали корисници
јавних средстава

47
370

50

Покрајински фонд за развој пољопривреде

9

51

Завод за културу војвођанских Словака - Ústav пре kultúru vojvodinskych Slovákov, Нови Сад

3

52

Завод за културу војвођанских Русина - Завод за културу войводянских Руснацох, Нови Сад

1

53

Завод за културу војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Сента

10

54

Завод за културу војвођанских Хрвата - Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Суботица

2

55

Завод за културу војвођанских Румуна - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina, Зрењанин

3

56

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад

6

57

Фонд „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад

29

58

Установа - центар за привредно-технолошки развој Војводине, Баноштор

21

59

Туристичка организација Војводине, Нови Сад

8

60

Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад

48

61

Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине

20

62

Покрајински социјално-економски савет, Нови Сад

1

63

Канцеларија за инклузију Рома, Нови Сад

5

64

Завод за равноправност полова, Нови Сад

4

65

Пословни инкубатор Нови Сад - Business incubator Novi Sad, д.о.о. Нови Сад

1

66

Развојна агенција Војводине д.о.о. Нови Сад

25

67

Научни институт за прехрамбене технологије, Нови Сад

92

68

Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад

33

69

Институт БиоСенс-истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема,
Нови Сад

39

70

Научно-технолошки парк Нови Сад, д.о.о. Нови Сад

10

Укупно

4474”

Члан 2.
Ова покрајинскa уредбa ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 112-124/2017
Нови Сад, 3. јул 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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У члану 40. алинеја осам уместо броја:
„31.“,
треба да стоји број:
„32.“.

ИСПРАВКА
ПОСЛОВНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
У ПОСЛОВНИКУ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ, 127 БРОЈ: 0266/2019, од 19. јуна 2019. године, који је објављен у „Сл. листу АП
Војводине“, број: 28/19, од 19. јуна 2019. године, дошло је до техничке грешке:

127 БРОЈ: 02-66/2019
ДАТУМ: 1. јул 2019. године

Секретар
Покрајинске владе
Татјана Гашовић,с.р.

ПОСЕБНИ ДЕО
778.

основне делатности и то за делатност:
55.10 – хотели и сличан смештај.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2019. године,
д о н е л а је

II
Испуњеност законом прописаних услова за обављање друге
делатности из претходног става утврђују надлежни инспекцијски
органи.
III

РЕШЕЊЕ

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

I
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Кикинда у Кикинди, који је донео директор Геронтолошког центра Кикинда у Кикинди, 19. априла 2019. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-466/2019
Нови Сад, 3. јул 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-372/2019
Нови Сад, 3. јул 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

779.

780.
На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист
АПВ”, број: 21/2010 и 29/2012) и 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2019. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 23. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број:
18/10, 55/13, 27/2018 – др.закон и 10/2019),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2019. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ
КОЈА ЈЕ У ФУНКЦИЈИ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„БРАНКОВО КОЛО“ НОВИ САД
I
Даје се сагласност Дому ученика средњих школа „Бранково
коло“ Нови Сад, за обављање друге делатности која је у функцији

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2019. годину, који је донео Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, на 9. седници одржаној 12. јуна 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-94/2019
Нови Сад, 3. јул 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

4. јул 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

781.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број: 3/01)
и чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2019. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програмa рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. годину, које је
донео Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на 20.
седници одржаној 26. јуна 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
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одржаној 16. јануара 2013. године, те Изменама и допунама Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, које
је усвојила Скупштина Друштва на 35. седници, одржаној 01. јуна
2015. године, Изменама и допунама Уговора о оснивању Друштва
са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, које је усвојила Скупштина
Друштва на 44. седници, одржаној 04. новембра 2016. године, и
Изменама и допунама Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора
„Парк Палић”, Палић, које је усвојила Скупштина Друштва на 54.
седници, одржаној 30. октобра 2017. године,
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2019. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм о измени и допуни програма
пословања ДОО „Парк Палић” за 2019. годину, који је усвојила
Скупштина Друштва на 69. седници, одржаној 24. јуна 2019. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-5/2019
Нови Сад, 3. јул 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-106/2019
Нови Сад, 3. јул 2019. године

782.
На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број: 3/01)
и чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2019. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. годину, које је
донео Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на 20.
седници одржаној 26. јуна 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

784.
На основу чл. 113. став 2. и 4. и 118. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/2019), члана 32.
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Др Драгици Пап Гопић, докторки медицине, спец. радиологије,
престаје дужност заменице директора Опште болнице Сента,
Сента, због истека мандата.
II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-41/2019
Нови Сад, 3. јул 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

783.
На основу члана. 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), члана 14. став 1. тачка 1. и члана 16. став 2. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, са
Изменама Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, које је усвојила Скупштина Друштва, на 19. седници,

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-486/2019
Нови Сад, 3. јул 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

785.
На основу чл. 113. став 2. и 4. и 117. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/2019), члана 32. тачка
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
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Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Др Миодраг Мркшић, доктор медицине, специјалиста опште
хирургије, именује се за вршиоца дужности заменика директора
Опште болнице Сента, Сента.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

за пројекат под називом: „Адаптација КУД Александрово” (поправка крова, кречење просторија, бојење фасаде, поправка нарушених зидова, поставка олука и поправка санитарног чвора).
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање 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: 022-487/2019
Нови Сад, 3. јул 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

786.
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. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2019. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве,
одобрава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама, Програм
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1001 Подршка истраживању, заштити и очувању
непокретног културног наслеђа, функционална класификација
820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и
примања буџета, економска класификаца 463 Трансфери осталим
нивоима власти, односно 4631 Текући транфери осталим нивоима
власти износ од 1.000.000,00 динара (словима: један милион динара и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији за
реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се
за 1.000.000,00 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 секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења, усмериће се Граду Суботици за суфинансирање
радовa на објекту родне куће композитора Јована Пачуа, која се
налази у Суботици у улици Аксентија Мародића број 9, односно

4. јул 2019.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-182/2019-61
Нови Сад, 3. јул 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

787.
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. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада , на седници одржаној 3. јула 2019. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 финансирања 01
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама, Глави 01 Индиректни корисници у
области културе, Програм 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа, функционална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 424
Специјализоване услуге, 4242 Услуге образовања, културе и спорта
у износу од 4.250.000,00 динара (словима: четири милиона две стотине педесет хиљадa динара и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава
се за 4.250.000,00 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 секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог
решења, намењено је Покрајинском заводу за заштиту споменика
културе, Петроварадин за реализацију пројекта „Радови на српском

4. јул 2019.
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војничком гробљу у Словачкој, Велики Међер”.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање 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.
не”.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП ВојводиПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-62
Нови Сад, 3. јул 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

788.
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. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 4. јула 2019. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из

средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 финансирања 01 00
Општи приходи и примања 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 класификација 760
Здравство некласификовано на другом месту, извор финансирања
01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања,
4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања, износ од 26.500.000,00 динара (словима: двадесет шест
милиона пет стотина 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 26.500.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота
– увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује
покрајински орган за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, усмериће се Институту за онкологију
Војводине, Сремска Каменица у укупном износу од 26.500.000,00
динара (са урачунатим ПДВ-ом) и употребиће се за финансирање
израде идејног решења и пројектно-техничке документације објекта Каменица 3 с ПЕТ центром у износу од 24.000.000,00 дина са
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урачунатим ПДВ-ом, а 2.500.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом
за трошкове контроле пројектне документације, прибављање геодетско топографског плана парцеле, израде елабората о геомеханичким испитивањима, анализe квалитета и носивости постојећих
темеља, таксе за одобрење и сагласности и других сличних трошкова .
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 другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-182/2019-63
Нови Сад, 4. јул 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

789.
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. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. јула 2019. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 16 Покрајински секретаријат за привреду и туризам,
Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде,
Програмска активност 1006 Администрација, управљање и инспекцијски надзор, функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови, извор финансирања 01 00 Општи
приходи и примања буџета, економска класификација 423 Услуге
по уговору, односно 4235 Стручне услуге у износу од 700.000,00
динара (словима: седам стотина 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 700.000,00 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 секретаријат за привреду и туризам, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским
класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за исплату
накнада трошкова утврђених актима правосудних органа (пресуде, решења, закључци) а које се односе на судске трошкове, трошкове вештачења, изласка службеног лица и друго.
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
привреду и туризам 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: 401-182/2019-64
Нови Сад, 3. јул 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

790.
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. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 4. јула 2019. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 финансирања 01 00 Општи приходи и примања 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
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, износ од 209.000.000,00 динара
(словима: двеста девет милиона 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 209.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота
– увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру Војводине, Нови Сад, за финансирање извођења радова на објекту Клинике за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Војводине,
ламеле Б и Ц с трошковима стручног надзора и техничког пријема
објекта (са урачунатим ПДВ).
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
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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 другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-182/2019-65
Нови Сад, 4. јул 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

791.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука и
37/16) а у вези чл. 124. и 125. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 24/11),
доносим
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање МИРЈАНЕ КНЕЖЕВИЋ, дипломиране специјалне педагошкиње из Вршца на дужност вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад за
Град Вршац.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 022-504/2019
Нови Сад, 04. јул 2019. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.

792.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука и
37/16) а у вези члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 24/11), д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ДРАГАНЕ ДОЈЧИНОВИЋ, дипломиране економисткиње из Мола на дужност директорке Центра за социјални рад општине Ада у Ади.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 022-497/2019
Нови Сад, 01. јул 2019. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО

783.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
776.

777.

Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о
максималном броју запослених на неодређено време
у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017.
годину;
Исправка Пословника Покрајинске владе;

784.
785.
1897
1900

ПОСЕБНИ ДЕО

779.

780.
781.
782.

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији послова Геронтолошког центра
Кикинда у Кикинди;
Решење о давању сагласности за обављање друге
делатности која је у функцији основне делатности
Дому ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови
Сад;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра
за 2019. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Покрајинског фонда за развој
пољопривреде за 2019. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Покрајинског фонда за развој
пољопривреде за 2019. годину;

786.
787.
788.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
778.

Редни број

789.
790.
1900

1900
1900
1901

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на Програм о измени
и допуни Програма псоловања ДОО „Парк Палић“
за 2019. годину;
Решење о престанку дужности заменице директора
Опште болнице Сента, Сента;
Решење о именовању вршиоца дужности заменика
директора Опште болнице Сента, Сента;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-61;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-62;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-63;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-64;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-65;

1901
1901
1901
1902
1902
1903
1903
1904

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
791.
792.

Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад за
Град Вршац;
Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Ада у Ади.

1901
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