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ПОСЕБНИ ДЕО

406.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинском 
антикорупцијском плану („Службени лист АП Војводине”, број: 
45/18), члана 26. став 2. и 4, као и чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
25. марта 2020. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ

ЗА ИЗРАДУ АКТА
О ДЕФИНИСАЊУ НАЧИНА

ГРАЂАНСКОГ НАДЗОРА
И КОНТРОЛЕ ПРОЦЕСА ПЛАНИРАЊА

И РЕАЛИЗАЦИЈЕ БУЏЕТА
АП ВОЈВОДИНЕ 

Члан 1.

Образује се Радна група за израду акта о дефинисању начина 
грађанског надзора и контроле процеса планирања и реализације 
буџета АП Војводине (у даљем тексту: Радна група), као повреме-
но радно тело Покрајинске владе. 

Члан 2.

Задатак Радне групе јесте да изради акт којим ће се дефинисати  
начин грађанског надзора и контроле процеса планирања и реа-
лизације буџета АП Војводине, а којим ће се прописати: 

- садржај, начин и рокове информисања јавности о фаза-
ма и току буџетског циклуса и изради Грађанског буџета 
– водича кроз буџет Покрајине;

- план и програм укључивања заинтересоване јавности у 
процес планирања и припреме буџета;

- начин укључивања заинтересоване јавности и објављи-
вања резултата до којих се дошло у процесу планирања 
и припреме буџета; 

- форме и учесталост извештавања јавности о реализацији 
буџета.

Рок за израду предлога акта из става 1. овог члана и достављање 
Покрајинској влади на доношење је 15 дана од ступања на снагу 
ове одлуке.

Члан 3.

Радна група има председника, заменика председника и седам 
чланова.

За председника Радне групе именује се:

- Смиљка Јовановић, чланица Покрајинске владе и по-
крајинска секретарка за финансије. 

За заменика председника Радне групе именује се:

- Владо Кантар, вршилац дужности подсекретара по-
крајинског секретара за финансије.  

За чланове Радне групе именују се:

- Светлана Селаковић, вршилац дужности помоћнице по-
крајинског секретара за социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова;    

- Зорица Вукобрат, вршилац дужности помоћнице по-
крајинског секретара за финансије;

- Љиљана Средојев Радомировић, виша саветница – на-
челница одељења за буџет у Покрајинском секретарија-
ту за финансије;

- Драгица Раковић, виша саветница – начелница одељења 
за правне и економске послове у Покрајинском секрета-
ријату за финансије;

- Марина Вукановић, виша саветница за буџет у По-
крајинском секретаријату за финансије; 

- Грозда Јакица, самостална саветница – начелница 
одељења за извештавање у Покрајинском секретаријату 
за финансије;

- Наташа Поповић, самостална саветница за техничку 
подршку заједничким пословима и формирање и вођење 
базе капиталних пројеката и базе пројеката које суфинан-
сира Покрајински секретаријат за финансије у Покрајин-
ском секретаријату за финансије.  

Члан 4.

Радна група доноси пословник о свом раду. 

Члан 5.

Стручне и административне послове за потребе Радне групе 
обавља Покрајински секретаријат за финансије.
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Члан 6.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-43/2020
Нови Сад, 25. март 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

407.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/2018 – др.закон, 95/2018 др. закон и 
86/2019-др. закон), а у вези с чланом 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 25. марта 2020. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Миливоју Сувајџину, вршиоцу дужности подсекретара По-
крајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај, 27. марта 2020. године, престаје рад на положају због про-
тека времена на које је постављен. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-120/2019-3
Нови Сад, 25. март 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

408.

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 
21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 
86/2019-др. закон), члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине“, број: 37/14) Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 25. марта 2020. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Миливој Сувајџин, дипломирани инжењер менаџмента,  п о с 
т а в љ а  се за вршиоца дужности подсекретара Покрајинског се-
кретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, почев од 
28. марта 2020. године, на период од три месеца. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-121/2019-3
Нови Сад, 25. март 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

409.

На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о осни-
вању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВˮ, брoj: 13/09 и 2/10), као и чл. 35. 
и 36. став 6. Покрајинске скупштинске oдлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВˮ, број: 37/14), поступајући по 
Пресуди Управног суда, Одељење у Новом Саду, број III-10 У. 
17283/16, од 22. јануара 2020. године, Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 25. марта 2020. године, у поновљеном поступку, 
д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Синиша Лазић, разрешава се дужности директора Фонда „Ев-
ропски послови“ Аутономне покрајине Војводине, закључно са 
26. октобром 2016. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-35/2016
Нови Сад, 25. март 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

410.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, брoj: 7/08), чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 25. марта  2020. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 
2019. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу 
војвођанских Мађара, на 1. седници одржаној 11. фебруара 2020. 
године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-59/2020
Нови Сад, 25. март 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

411.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за по-
родични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ“, 
број: 6/14), члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 25. марта 2020. године,             
д о н е л а   је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Центра за 
породични смештај и усвојење Нови Сад, коју је донео Управни 
одбор Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, на сед-
ници одржаној 9. марта 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-619/2015-03
Нови Сад, 25. март 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

412.

На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда РС) и чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 48. став 
1. и члана 52. став 1. тачка 4. Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/2010, 55/13, 27/18 – 
др. закон и 10/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 25. 
марта 2020. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Слободан Шуваковић из Шида,  представник из реда роди-
теља, разрешава се дужности члана Управног одбора Дома уче-
ника средњих школа Сремска Митровица, због престанка основа 
по којем је именован.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-186/2020
Нови Сад, 25. март 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

413.

На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУz 353/09), чл. 35. и 

36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 48. став 1. 
и члана 49. став 1.  Закона о ученичком и студентском стандар-
ду („Службени гласник РС”, број: 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 
10/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 25. марта 2020. 
године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Именују се  чланови Управног одбора Дома ученика средњих 
школа Сремска Митровица: 

1.  Снежана Маричић, економски техничар из Јарка – пред-
ставница из реда запослених;

2. Јелесић Нада, професор из Бановог Поља – представни-
ца из реда родитеља. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-183/2020
Нови Сад, 25. март 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

414.

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, 95/18, 31/19 и 72/19), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19, 12/20 и 
19/20), те у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском сис-
тему, 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 25. марта  2020. године,     
д о  н  о  с  и 

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

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину – укуп-
но 65.676.000,00 динара (словима: шездесет пет милиона шест 
стотина седамдесет шест хиљада динара и 00/100) – према 
буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Раздео 11  Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу 20.676.000,00

Глава 1100 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу 20.676.000,00
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Програм 0301 Координација и спровођење политике у области спољних 
послова 1.190.000,00

Програмска
активност/ројекат 1001 Међурегионална сарадња 1.190.000,00

Функционална
класификација 411 Општи економски и комерцијални послови 1.190.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 1.190.000,00

Економска
класификација 462 Дотације међународним организацијама 1.190.000,00

4621 Tекуће дотације међународним организацијама 1.190.000,00

Програм 0601 Подршка приступању Србије ЕУ 486.000,00

Програмска
активност/ пројекат

1001 Унапређење административних капацитета Војводине у об-
ласти европских интеграција 486.000,00

Функционална
класификација 411 Општи економски и комерцијални послови 486.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 486.000,00

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 486.000,00

4235 Стручне услуге 486.000,00

Програм 0608 Систем локалне самоуправе  19.000.000,00

Програмска
активност/ пројекат 1002 Подршка уређењу система локалне самоуправе 2.000.000,00

Функционална
класификација 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 2.000.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета  2.000.000,00

Економска
класификација 481 Дотације невладиним организацијама 2.000.000,00

4819 Tекуће дотације невладиним организацијама 2.000.000,00

Програмска
активност/пројекат

5008 Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локал-
них самоуправа на територији АП Војводине 17.000.000,00

Функционална
класификација 411 Општи економски и комерцијални послови 17.000.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета  17.000.000,00

Економска
класификација  515 Нематеријална имовина  17.000.000,00

5151 Нематеријална имовина  17.000.000,00

Раздео 14 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и са-
обраћај 35.000.000,00

Глава 1400 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај 35.000.000,00

Програм 0701 Уређење и надзор у области саобраћаја 35.000.000,00

Програмска
активност/пројекат 1003 Развој саобраћаја и путне инфраструктуре 35.000.000,00

Функционална
класификација 450 Саобраћај 35.000.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 35.000.000,00

Економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 35.000.000,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 35.000.000,00

Раздео 15 Покрајински секретаријат за спорт и омладину 10.000.000,00

Глава 1500 Покрајински секретаријат за спорт и омладину 10.000.000,00

Програм 1301 Развој система спорта 10.000.000,00

Програмска
активност/пројекат 1002 Афирмација спорта у АП Војвонини кроз посебне програме 10.000.000,00
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Функционална
класификација 810 Услуге рекреације и спорта 10.000.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 10.000.000,00

Економска
класификација 481 Дотације невладиним организацијама 10.000.000,00

4819 Tекуће дотације невладиним организацијама 10.000.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински 
секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска сред-
ства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функ-
ционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве – 65.676.000,00 динара.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке смањује се 
у износима наведеним у ставу 1. ове тачке у оквиру Покрајинског 
секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу, Покрајинског секретаријата за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај и  Покрајинског секретаријата за 
спорт и омладину, а у  укупном износу од  65.676.000,00 динара 
увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру По-
крајинског секретаријата за финансије на годишњем нивоу права 
потрошње. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за финансије, Покрајински 
секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу, Покрајински секретаријат за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај и Покрајински секретаријат за спорт 
и омладину. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-6/2020-4
Нови Сад, 25. март 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

415.

На основу члана 70. 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 и 72/19), члана 9. ст. 2. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19, 12/20 и 19/20), 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 23. марта 2020. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 
2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1002 Стал-
на 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 Разделу 11 – Покрајинском секретаријату за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Про-
грам 0608 Систем локалне самоуправе, Програмска активност 
1003 Подршка развоју локалне самоуправе, функционална кла-
сификација 180 Трансфери општег карактера између различитих 

нивоа власти, извор финансирања 01 00 Општи приходи и при-
мања буџета, економска класификација 463 ТРАНСФЕРИ ОСТА-
ЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ, 4631 Текући трансфери осталим ни-
воима власти, у износу од 7.000.000,00 динара (словима: седам 
милиона динара и 00/100) за реализацију намене из тачке 2. овог 
решења.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 7.000.000,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава сталне буџетске резер-
ве, из тачке 1. овог решења, усмериће се као финансијска помоћ 
Граду Кикинди, Градском штабу за ванредне ситуације, ради 
спречавања ширења епидемије заразне болести COVID – 19 на 
територији града Кикинде. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу  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: 401-10/2020-3
Нови Сад, 23. март 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

416.

На основу члана 70. 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 и 72/19), члана 9. ст. 2. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19, 12/20 и 19/20), 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 25. марта 2020. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1002 Стална буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 15 – Покрајинском секретаријату за спорт 
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и омладину, Глава 1501 Покрајински завод за спорт и медицину 
спорта Програм 1301 Развој система спорта, Програмска актив-
ност 1004 Контрола тренираности спортиста и праћење стања 
антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини 
функционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
укупно 1.884.529,00 динара (словима: један милион осам сто-
тина осамдесет четири хиљаде пет стотина двадесет девет 
динара и 00/100) и то у износима распоређеним по економским 
класификацијама: 

421  Стални трошкови 250.000,00

4213 Комуналне услуге 250.000,00

423 Услуге по уговору 500.000,00

4236 Услуге за домаћинство и
угоститељство 500.000,00

426 Материјал 958.945,00

4261  Административни материјал 116.160,00

4268  Материјал за одржавање хигијене и
угоститељство 587.520,00

4269 Материјал за посебне намене 255.265,00

512  Машине и опрема 175.584,00

5122 Административна опрема 175.584,00

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 1.884.529,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за спорт и омладину, по основу употребе средстава сталне 
буџетске резерве, из тачке 1. овог решења, намењено је покриће 
трошкова функционисања карантина у објекту Омладинског на-
сеља Летенка на Фрушкој гори у току ванредног стања прогла-
шеног на територији Републике Србије због епидемије заразне 
болести COVID 19. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински завод за спорт и медицину спорта, По-
крајински секретаријат за спорт и омладину и Покрајински секре-
таријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
сано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-10/2020-4
Нови Сад, 25. март 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

417.

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 и 72/19) члана 9. ст. 4. и 5. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2020. годину („Службени лист АПВ”, број  54/19 , 12/20 и 
19/20), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  По-
крајинска влада, на седници одржаној 19. марта  2020. 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 2020. 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 Разделу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, Про-
грам 1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите, 
Пројекат 4013 Помоћ здравственим радницима у условима зараз-
не болести COVID-19 у здравственим установама на територији 
Аутономне покрајине Војводине, функционална класификација 
760 Здравство некласификовано на другом месту, извор финан-
сирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa кла-
сификацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, 4641 Текуће дотације организацијама обавезног со-
цијалног осигурања, износ од 10.000.000,00 динара (словима: 
десет милиона 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 10.000.000,00 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 који ут-
врђује покрајински орган за послове финансија.  

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 пренеће се на подрачун : Покрајински 
секретаријат за здравство-помоћ здравственим радницима, а  на-
мењена су за  помоћ здравственим радницима у здравственим ус-
тановама на територији АП Војводине.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-25
Нови Сад, 19. март 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

418.

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 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020. годину („Службени лист АПВ”, број 54/19, 12/20 и 19/20), 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 23. марта 2020. 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 2020. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
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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 11 – Покрајинском секретарија-
ту за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локал-
ну самоуправу, Програм 0608 Систем локалне самоуправе, 
Програмска активност 1003 Подршка развоју локалне самоу-
праве, функционална класификација 180 Трансфери општег ка-
рактера између различитих нивоа власти, извор финансирања 
01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класифи-
кација 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ, 
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, у износу од 
111.060.000,00 динара (словима: сто једанаест милиона шез-
десет 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 увећавају  се за 111.060.000,00 
динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински се-
кретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се за фи-
нансирање пружања помоћи пензионерима са најнижим при-
мањима на територији мање развијених општина у Аутономној 
покрајини Војводини.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог 
правног акта, уколико није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-26
Нови Сад, 23. март 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

419.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник 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, 
37/16, 29/17 и 24/19) а у вези чл. 124. и 125. 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 АЛЕКСАНДРА ФА-
БИЈАНА, мастер правника из Новог Бечеја на дужност вршио-
ца дужности директора Центра за социјални рад општине Нови 
Бечеј.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-128/2020
Нови Сад, 3. март 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

420.

На основу члана 47. став 4. Законa о библиотечко-информацио-
ној делатности („Сл. гласник РС”, бр. 52/11) и чланова 15, 16. и 
24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. 
лист АП Војводине”, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 54/14 – др. од-
лука, 37/16, 29/17 и 24/19), покрајински секретар за културу, јавно 
информисање и односе са верским заједницама доноси:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШEЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА

У БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНОЈ
ДЕЛАТНОСТИ

У БИБЛИОТЕЦИ МАТИЦЕ СРПСКЕ
У НОВОМ САДУ

I

Разрешавају се чланови Комисије за полагање стручних испита 
у библиотечко-информационој делатности у Библиотеци Матице 
српске у Новом Саду:

Председник:
мр Душица Грбић, археограф саветник, руководилац Одељења 

старе и ретке књиге и легата Библиотеке Матице српске, Нови 
Сад

Заменик:
Марија Јованцаи, библиограф саветник, руководилац Одељења 

каталошко- библиографске обраде публикација Библиотеке Ма-
тице српске, Нови Сад

Стални члан:
Радован Мићић, библиотекар саветник у пензији

Заменик:
мр Гордана Ђилас, библиотекар саветник, руководилац 

Одељења за чување и коришћење публикација Библиотеке Ма-
тице српске, Нови Сад

Испитивач за предмет Основи система државне управе и ус-
тавног уређења и прописи из библиотечко-информационе делат-
ности:

мр Радмила Дабановић, виши библиотекар, управник Библио-
теке Правног факултета у Новом Саду

Заменик испитивача:
Милена Мирић, секретар Библиотеке Матице српске, Нови Сад

Испитивач за предмет Основе библиотекарства:
мр Гордана Ђилас, библиотекар саветник, руководилац 

Одељења за чување и коришћење публикација Библиотеке Ма-
тице српске, Нови Сад 

Заменик испитивача:
Радован Мићић, библиотекар саветник у пензији
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Испитивач за предмет Каталогизација и предметна и стручна 
класификација:

Марија Маховац, виши библиотекар, библиотекар редактор 
Библиотеке Матице српске, Нови Сад (каталогизација)

Љиљана Клевернић, библиограф саветник, библиограф редак-
тор Библиотеке Матице српске, Нови Сад (предметна и стручна 
класификација)

Заменици испитивача:

Меланија Блашковић, виши библиотекар, библиотекар редак-
тор Библиотеке Матице српске, Нови Сад (каталогизација)

Весна Укропина, виши библиотекар, библиотекар редактор 
Библиотеке Матице српске, Нови Сад (предметна и стручна кла-
сификација)

Испитивач за предмет Информатика у библиотекарству:
Новка Шокица Шуваковић, библиотекар саветник, руководи-

лац Одељења за матичне послове и Реферални центар Библиотеке 
Матице српске, Нови Сад 

Заменик испитивача:
Радивој Додеровић, библиотекар саветник, библиотекар за на-

бавку и размену публикација Библиотеке Матице српске, Нови 
Сад

Испитивач за предмет Библиографија:
Марија Јованцаи, библиограф саветник, руководилац Одељења 

каталошко-библиографске обраде публикација Библиотеке Ма-
тице српске, Нови Сад

Заменик испитивача:
Ката Мирић, библиограф саветник, библиограф редактор Биб-

лиотеке Матице српске, Нови Сад

Испитивач за предмет Историја писма, књиге и библиотека:
мр Душица Грбић, археограф саветник, руководилац Одељења 

старе и ретке књиге и легата Библиотеке Матице српске, Нови 
Сад 

Заменик испитивача:
Александра Драпшин, информатор-руковалац фондом рарите-

та Библиотеке Матице српске, Нови Сад

Испитивач за предмет Заштита библиотечке и архивске грађе:
Горан Влаховић, виши конзерватор-рестауратор, руководилац 

Одељења заштите публикација Библиотеке Матице српске, Нови Сад 

Заменик испитивача:
Финка Пјевач, виши библиотекар, библиотекар редактор Биб-

лиотеке Матице српске, Нови Сад

II

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

Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање

и односе с верским заједницама

БРОЈ: 137-022-193/2020-04  
ДАТУМ: 19. март 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
___________________________

Драгана Милошевић

421.

На основу члана 47. став 4. Законa о библиотечко-информацио-
ној делатности („Сл. гласник РС”, бр. 52/11) и чланова 15, 16. и 
24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. 

лист АП Војводине”, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 54/14 – др. од-
лука, 37/16, 29/17 и 24/19), покрајински секретар за културу, јавно 
информисање и односе са верским заједницама доноси:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА
У БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНОЈ

ДЕЛАТНОСТИ
У БИБЛИОТЕЦИ МАТИЦЕ СРПСКЕ

У НОВОМ САДУ

I

Именују се чланови Комисије за полагање стручних испита у 
библиотечко-информационој делатности у Библиотеци Матице 
српске у Новом Саду:

Председник:
мр Душица Грбић, дипломирани археограф саветник,

Заменик:
Љиљана Клевернић, дипломирани библиограф саветник,

Стални члан:
мр Гордана Ђилас, дипломирани библиотекар саветник,

Заменик:
Александра Драпшин, виши дипломирани библиотекар,

Испитивач за предмет Основи система државне управе и ус-
тавног уређења и прописи из библиотечко-информационе делат-
ности:

мр Радмила Дабановић, виши дипломирани библиотекар,

Заменик испитивача:
Маријана Нађбаби Панић, дипломирани правник,

Испитивач за предмет Основе библиотекарства:
мр Гордана Ђилас, дипломирани библиотекар саветник,

Заменик испитивача:
Радивој Додеровић, дипломирани библиотекар саветник,

Испитивачи за предмет Каталогизација и предметна и стручна 
класификација:

Меланија Блашковић, виши дипломирани библиотекар (ката-
логизација),

Љиљана Клевернић, дипломирани библиограф саветник, (пре-
дметна и стручна класификација),

Заменици испитивача:
Каталин Рафа, виши дипломирани библиотекар (каталогиза-

ција),
Слађана Субашић, дипломирани библиотекар саветник (пре-

дметна и стручна класификација),

Испитивач за предмет Информатика у библиотекарству:
Новка Шокица Шуваковић, дипломирани библиотекар савет-

ник, 

Заменик испитивача:
Даниела Кермеци, дипломирани библиотекар саветник,

Испитивач за предмет Библиографија:
Весна Укропина, дипломирани библиотекар саветник,

Заменик испитивача:
Марија Ваш, виши дипломирани библиотекар,

Испитивач за предмет Историја писма, књиге и библиотека: 
мр Душица Грбић, дипломирани археограф саветник,
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Заменик испитивача:
Александра Драпшин, виши дипломирани библиотекар,

Испитивач за предмет Заштита библиотечке и архивске грађе:
Горан Влаховић, виши дипломирани конзерватор-рестауратор, 

Заменик испитивача:
Павле Живковић, дипломирани конзерватор-рестауратор.

II

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

Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање

и односе с верским заједницама

БРОЈ: 137-022-194/2020-04
ДАТУМ: 19. март 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
___________________________

Драгана Милошевић
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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

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

406. Одлука о образовању Радне групе за израду акта о 
дефинисању начина грађанског надзора и контроле 
процеса планирања и реализације буџета АП Војво-
дине;

407. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дуж-
ности подсекретара Покрајинског секретаријата за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај;

408. Решење о постављењу за вршиоца дужности подсе-
кретара Покрајинског секретаријата за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај;

409. Решење о разрешењу директора Фонда „Европски 
послови“ Аутономне покрајине Војводине;

410. Решење о давању сагласности на Завршни рачун 
Завода за културу војвођанских Мађара- Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet за 2019. годину;

411. Решење о давању сагласности на Одлуку о измена-
ма Статута Центра за породични смештај и усвојење 
Нови Сад;

412. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома 
ученика средњих школа Сремска Митровица;

413. Решење о именовању чланова Управног одбора Дома 
ученика средњих школа Сремска Митровица;

414. Решење о преносу  средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 401-6/2020-4;

415. Решење о употреби средстава сталне буџетске резер-
ве број: 401-10/2020-3;

416. Решење о употреби средстава сталне буџетске резер-
ве број: 401-10/2020-4;

417. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-25;

418. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-26;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

419. Решење о давању сагласности за именовање вршио-
ца дужности директора Центра за социјални рад 
општине Нови Бечеј;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА

420. Решење о разрешењу чланова Комисије за пола-
гање стручних испита у библиотечко-информацио-
ној делатности у Библиотеци Матице српске у Но-
вом Саду;

421. Решење о именовању чланова Комисије за пола-
гање стручних испита у библиотечко-информацио-
ној делатности у Библиотеци Матице српске у Но-
вом Саду.

917

918

918

918

918

918

919

919

919

921

921

922

922

923

923

924

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна
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