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OPШTI DEO
710.
На основу члана 2. Одлуке о доношењу Акта о процени ризика за сва радна места и у радној околини за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 22/2015), члана 3.
Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за
спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл.
гласник РС“, бр. 94/2020) а у вези са чланом 7. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015 и
113/2017-др. закон) потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам доноси
П Л А Н
ПРИМЕНЕ МЕРА
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА
ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ
План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије
заразне болести (у даљем тексту: План), односи се на сва радна
места у радној околини у покрајинским органима управе.
План је саставни део Акта о процени ризика за сва радна места
и у радној околини за органе АП Војводине.
I
Увод
Према прописима у области безбедности и здравља на раду,
послодавац је дужан да обезбеди безбедан и здрав рад запослених и других лица присутних у процесу рада, као и свих лица која
се налазе у радном простору и радној околини код послодавца.
У том циљу дужан је да спроводи превентивне мере безбедности и здравља на раду ради спречавања, отклањања или смањења
ризика, односно да планира мере заштите спречавања појаве и
ширења епидемије заразних болести.
Одлука о доношењу Акта о процени ризика за сва радна места и
у радној околини за органе Аутономне покрајине Војводине донета је и објављена у „Сл. лист АП Војводине“, бр. 22/2015).
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ:
Назив послодаваца: Покрајинска влада Аутономне покрајине
Војводине

Адреса седишта: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16
Поштански број и град: 21000, Нови Сад
Матични број: 08068615
Порески идентификациони број: 103762102
Шифра делатности: 8411
Образована је Покрајинска влада, Секретаријат Покрајинске
владе и покрајински секретаријати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ПС за урбанизам и заштиту животне средине,
ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај,
ПС за високо образовање и научнотехнолошку делатност,
ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
ПС за финансије,
ПС за културу, јавно информисање и односе са верским
заједницама,
ПС за спорт и омладину,
ПС за здравство,
ПС за привреду и туризам,
ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине
- националне заједнице,
ПС за социјалну политику, демографију и равноправност
полова и
ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Образоване су управе:
1. Управа за заједничке послове покрајинских органа,
2. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и
3. Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине.
Образоване су службе:
1. Служба за реализацију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине,
2. Служба за буџетску инспекцију Аутономне Покрајине
Војводине,
3. Служба за управљање људским ресурсима,
4. Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине и
5. Служба Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.
Остали органи:
1. Правобранилаштво Аутономне Покрајине Војводине и
2. Покрајински заштитник грађана - омбудсман.
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У Покрајинској влади у свим наведеним органима на дан
14.07.2020. године укупан број запослених износи 1036, а ангажованих по уговору о обављању привремених и повремених послова је 158 лица.
Седишта органа Покрајинске владе налазе се на следећим локацијама:
А дминистративна зграда Булевар Михајла Пупина бр. 16, Нови
Сад,
А дминистративна зграда Булевар Михајла Пупина бр. 6, Нови
Сад,
А дминистративна зграда Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови
Сад,
Скупштина АПВ Владике Платона бб, Нови Сад,
Ауто сервис ул. Данила Киша 42, Нови Сад,
Вила „Војводина“, Чортановци,
Вила „Војводина“, Сремска Каменица и
Вила „Војводина“, Равне.
II
Обавезе послодавца
Послодавац предузима превентивне мере и активности за
спречавање појаве епидемије заразних болести, и то:
1. За свако радно место – запосленог обезбедити писану инструкцију и упутство о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразни болести (сачињава лице за
безбедност и здравље на раду);
2. Организовати рад у сменама са циљем смањења броја запослених у просторијама послодавца (спроводе непосредни руководиоци - секретари и директори управа);
3. Мере хигијене вршити редовно, уз повећано ангажовање
радника за одржавање хигијене, у свим радним и помоћним просторијама покрајинских органа вршити редовно дезинфекцију радног и помоћног простора, поставити листе о
времену спроведених мера (организује и спроводи директор Управе за зајеничке послове покрајинских органа);
4. Израдити упутства - инструкције о понашању добављача,
извођачима радова и спољним сарадницима када долазе
у просторије покрајинских органа (лице за безбедност и
здравље на раду);
5. Организује безбедно изношење смећа обезбеђивањем
адекватне амбалаже за складиштење и транспорт смећа
(организује и спроводи директор Управе за зајеничке
послове покрајинских органа);
6. За Амбуланту Дома здравља „Нови Сад“, која се налази у
згради Покрајинске владе, обезбедити посебну просторију
за одлагање медицинског отпада и обележити путеве кретања отпад и чисте путеве, као и посебну просторију за изолацију заражених (организује и спроводи директор Управе за зајеничке послове покрајинских органа).
У случају настанка заразне болести, послодавац ће предузети
следеће мере:
1. У простору - просторији у којем је боравио заражени, обавезно извршити детаљно чишћење и дезинфекцију простора и средстава рада (организује и спроводи директор Управе за зајеничке послове покрајинских органа);
2. Сви запослени су у обавези да поштују процедуре уласка, изласка и кретања у радном простору и у обавези су да
носе лична заштитна средства (организује и спроводи директор Управе за зајеничке послове покрајинских органа и
непосредни руководиоци у покрајинским органима);
3. Контакте са зараженом особом треба избегавати (одговоран запослени који је заражен и запослени из његовог окружења);
4. У сарадњи са Медицином рада и Заводом за јавно здравље
Војводине, спроводити и све друге мере које они одреде
(одговорни непосредни руководиоци у покрајинским органима и лице за безбедност и здравље.
5. Након објављивања од стране надлежних органа Р. Србије
о настанку заразне болести (епидемије или пандемије) израдити инструкције-упутства, ради спречавања ширења
настале заразне болести (одговорно лице за безбедност и
здравље)

22. јул 2020.
III

Обавезе запослених у покрајинским органима
Запослени у покрајинским органима обавезни су да за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести спроводе следеће:
1. Спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на
раду, како би сачувао своје здравље, као и здравље других
запослених;
2. Наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује, да не
би угрозио своју безбедност и здравље, као и безбедност и
здравље других лица;
3. Додатно брине о својој личној хигијени, посебно редовно
и правилно пере руке;
4. Личну одећу држи одвојену од средстава за личну заштиту
на раду и радног одела;
5. Обавезно обавештава непосредног руководиоца уколико
посумља на симптоме заразне болести код себе, код других запослених или чланова своје породице;
6. Пре почетка рада прегледа своје радно, место укључујући
и средства за рад која користи, као и средства и опрему за
личну заштиту на раду и у случају уочавања недостатака
извештава непосредног руководиоца или друго овлашћено
лице;
7. Пре напуштања радног места, радно место и средства за
рад остави у стању да не угрожавају друге запослене;
8. Уколико дође до сазнања одмах обавести непосредног
руководиоца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да
угрози његову безбедност и здравље или безбедност и
здравље других запослених;
9. Сарађује са непосредним руководиоцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду.
IV
Задужења и контрола спровођења превентивних мера и
активности
За спровођење превентивних мера за спречавање настанка и
ширења заразних болести за покрајинске органе управе задужени
су руководиоци покрајинких органа управе.
Проверу примене ефикасности мера безбедности и здравља запослених на раду у покрајинским органима врши лице за безбедност и здравље на раду.
V
Закључак
Циљ овог плана је да се у потпоности примењују противепидемиолошке мере у настанку и ширењу заразних болести у покрајинским органима управе.
Након проглашења епидемије или појаве заразне болести, на
основу овог плана биће сачињене инструкције – стручна упутства, у сарадњи са епидемиолошком службом за конкретно насталу заразну болест.
VI
Овај план ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу АПВ“.
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Број: 144-16-2/2020
Датум:17.07.2020. године
ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Иван Ђоковић

22. јул 2020.
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ПОСЕБНИ ДЕО
711.

713.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског
фонда Аутономне покрајине Војводине ( „Службени лист АПВ“,
број: 17/03 и 3/06), и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јула 2020.
године, д о н е л а је

На основу члана 15. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
(„Службени лист АПВ”, број: 10/02 и 1/12) и чл. 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јула 2020. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Финансијске извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину,
које је усвојио Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине, на 82. седници одржаној 25. јуна 2020. године.

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Финансијског
плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2020.
годину, који је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за
спорт и медицину спорта, на 46. седници одржаној 6. јула 2020.
године.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-84/2020
Нови Сад, 15. јул 2020. године

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

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

712.
На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист АП
Војводине”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), као 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 15. јула 2020. 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 Туристичке организације Војводине за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор
Туристичке организације Војводине, на 48. седници одржаној 25.
јуна 2020. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-82/2020
Нови Сад, 15. јул 2020. године

II

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 402-45/2020/3
Нови Сад, 15. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

714.
На основу чл. 41. став 3. и 44а Закона о култури („Службени
гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези
с чланом 1. алинеја 7. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. јула 2020. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Престаје дужност председнику и члановима Управног одбора
Српског народног позоришта у Новом Саду, Нови Сад, закључно
са 27. јулом 2020. године, због истека мандата:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Селимиру Радуловићу-председнику;
проф. Предрагу Момчиловићу-члану;
Валентину Венцелу-члану;
мср Огњену Карановићу-члану;
Горану Вукчевићу-члану;
Љубици Шугић-члану;
Мири Рушкуц-члану;
Валентини Миленковић-члану;
Жељку Андрићу-члану.

Страна 1484 - Броj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

22. јул 2020.

II

РЕШЕЊЕ

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-11/2020-03
Нови Сад, 22. јул 2020. године

Престаје дужност председнику и члановима Надзорног одбора
Српског народног позоришта у Новом Саду, закључно са 27. јулом
2020. године, због истека мандата:
1. Мирославу Алексићу- председнику;
2. Веселину Матејину- члану;
3. Марку Радановићу- члану.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

II

715.
На основу чл. 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник
РС” број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20) чл. 32. тачка 12, 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 7.
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени
лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној
22. јула 2020. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-13/2020-03
Нови Сад, 22. јул 2020. године

717.

I
Именују се председник и чланови Управног одбора Српског
народног позоришта у Новом Саду, на период од четири године:
1. Селимир Радуловић, књижевник-председник;
2. Агота Виткаи Кучера, доктор наука и доктор уметности-члан;
3. Драган Којић, дипломирани правник-члан;
4. Горан Вукчевић, редитељ-члан;
5. мср Огњен Карановић, мастер професор историје-историчар-члан;
6. Жељко Андрић, првак Опере-члан;
7. Наташа Чубрило, оркестарски музичар-члан из реда запослених;
8. Оксана Сторожук, првакиња балета-члан из реда запослених;
9. Соња Дамјановић, глумица-члан из реда запослених.

На основу чл. 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32. тачка
12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези
с чланом 1. алинеја 7. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. јула 2020. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Именују се председник и чланови Надзорног одбора Српског
народног позоришта у Новом Саду, на периoд од четири године:
1. Мирослав Алексић, професор опште књижевности и теорије књижевности из Врбаса- председник;
2. Невена Илић, мастер економиста из Каћа- члан;
3. Марко Радановић, дипломирани драмски и аудиовизуелни
уметник из Сремских Карловаца- члан из реда запослених.

II
Ово решење почиње да се примењује од 28. јула 2020. године.
III
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

II
Ово решење почиње да се примењује од 28. јула 2020. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-12/2020-03
Нови Сад, 22. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

III

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

716.
На основу чл. 45. став 4. и 48а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана
32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 7. Покрајинске скупштинске
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе
које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 22. јула 2020. године,
донела је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-14/2020-03
Нови Сад, 22. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

718.
На основу чл. 45. став 4. и 48а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС” број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана
32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

22. јул 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

а у вези с чланом 7. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист
АПВ”, број: 21/10 и 29/12), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. јула 2020. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I

720.
На основу члана 32. тачка 9. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број:
37/14), у складу са чланом 13. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
(„Службени лист АП Војводине”, брoj: 10/02 и 1/12), Покрајинска
влада, на седници одржаној 22. јула 2020. године, д о н е л а је

Престаје дужност председнику и члановима Надзорног одбора
Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад, закључно са 27.
јулом 2020. године, због истека мандата:
1. Наташи Чубрило, мастер музичком уметнику из Темерина- председнику;
2. Бојану Глушици, дипломираном музичару – виолинисти,
мастер музичком уметнику из Новог Сада- члану;
3. Мирели Ждињак, дипломиранoм теоретичару уметности
из Шида- члану.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-13/2020-02
Нови Сад, 22. јул 2020. године
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РЕШЕЊЕ
I
ДР ДАНИЈЕЛ ЖУПИЋ из Новог Сада, разрешава се дужности
директора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, због
истека мандата, закључно са 22. јулом 2020. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-361/2020
Нови Сад, 22. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

719.
На основу чл. 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32. тачка
12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези
с чланом 7. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању
војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист АПВ”,
број: 21/10 и 29/12), Покрајинска влада, на седници одржаној 22.
јула 2020. године, д о н е л а ј е

721.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број:
37/14), а у складу с чл. 10. и 12. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта („Службени лист АП Војводине”, брoj: 10/02 и 1/12), чланом
30. Статута Покрајинског завода за спорт и медицину спорта,
Покрајинска влада, на седници одржаној 22. јула 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I
У Надзорни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, Нови
Сад, на периoд од четири године, именују се председник и чланови:
1. Драгана Јовановић, дипломирани менаџер из Новог Садапредседник;
2. Бојан Глушица, дипломирани музичар – виолиниста, мастер музички уметник из Новог Сада- члан;
3. Мирела Ждињак, дипломирани теоретичар уметности из
Шида- члан из реда запослених.
II
Ово решење почиње да се примењује од 28. јула 2020. године.

ДР Данијел жупић из Новог Сада, именује се за вршиоца дужности директора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, на период до шест месеци, почев од 23. јула 2020. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-362/2020
Нови Сад, 22. јул 2020. године

III
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-14/2020-02
Нови Сад, 22. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

722.
На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези
с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности
Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број:
99/09 и 67/12 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. јула 2020. године, д о н е л а ј е
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

22. јул 2020.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

Слободан Маџаревић, дипломирани грађевински инжењер из
Суботице, разрешава се чланства у Савету Високе техничке школе струковних студија у Суботици, као представник оснивача, на
лични захтев.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-83/2020
Нови Сад, 22. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-360/2020
Нови Сад, 22. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

725.
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
22. јула 2020. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

723.

I

На основу члана 20. ст. 2. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број: 54/19, 12/20, 19/20, 22/20 и 25/20), као и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 22. јула 2020. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

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

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о расподели добити Друштва са ограниченом одговорношћу „Пословни инкубатор Зрењанин-Business Incubator Zrenjanin” за 2019. годину,
број: 53/20, од 30. марта 2020. године, коју је донела Скупштина
Друштва са ограниченом одговорношћу „Пословни инкубатор
Зрењанин-Business Incubator Zrenjanin”.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-85/2020
Нови Сад, 22. јул 2020. године

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Геронтолошком центру „Срем“ Рума, који је донео директор Геронтолошког центра „Срем“ Рума, 26. јуна 2020. године.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-721/2019-01
Нови Сад, 22. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

726.
На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВˮ,
број: 37/14), а у вези с чланом 246. став 1. Закона о раду („Службени
гласник РСˮ, број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. јула 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

724.
На основу члана 20. ст. 2. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020.годину („Службени лист АПВ”, број: 54/19, 12/20, 19/20, 22/20 и 25/20), кao и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) Покрајинска влада, на
седници одржаној 22. јула 2020. 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 расподели добити по
завршном рачуну за 2019. годину, број: 2020-6-5, коју је донела
Скупштина „Пословног инкубатора доо ÜZLETI INKUBÁTOR
KFT СЕНТА- ZENTA”, 10. jуна 2020. године.

Овлашћује се Роберт Отот, заменик покрајинског секретара
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да у име оснивача
закључи Анекс Колективног уговора за ЈВП „Воде Војводинеˮ,
Нови Сад број: V-57/2.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 031-201/2018-1
Нови Сад, 22. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

22. јул 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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727.

728.

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, 12/2020, 19/20, 22/20 и 25/20) као
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада ,
на седници одржаној 22. јула 2020. године, д о н о с и

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”, бр. 54/19, 12/2020, 19/20, 22/20 и 25/20), као
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада,
на седници одржаној 22. јула 2020. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. И
 з средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 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 1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска
активност 1003 Подршка развоју књижевног стваралаштва и
издаваштва, функционална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета, износ од 1.800.000,00 динара (словима: један милион
осам стотина хиљада динара 00/100), на економској класификацији 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама, односно 4511 Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама, а због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

1. И
 з средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 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 1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска
активност 1003 Подршка развоју књижевног стваралаштва и
издаваштва, функционална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета, износ од 1.200.000,00 динара (словима: један милион
две стотине хиљада динара 00/100), на економској класификацији 481 Дотације невладиним организацијама, односно
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама, а због
недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

 одишњи план апропријацијa из става 1. ове тачке, увећава се
Г
за 1.800.000,00 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.

 одишњи план апропријацијa из става 1. ове тачке, увећава се
Г
за 1.200.000,00 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 Јавној медијској
установи „Радио-телевизија Војводине”, Нови Сад за суфинансирање издавања Едиције „Пречански Срби до слома
Аустроугарске”.

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 Матици српској,
Нови Сад за суфинансирање издавања дела Борислава Михајловића Михиза.

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.

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. Р
 ади 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.

4. Р
 ади 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”.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-7/2020-63
Нови Сад, 22. jул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-7/2020-64
Нови Сад, 22. jул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Страна 1488 - Броj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

22. јул 2020.

729.

731.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) и на
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128031-241/2016-1 од 28.11.2018. године, донео је

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 и 95/18),
члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АПВ“, број бр. 37/14, 54/14 - др. одлука,
37/16, 29/17 и 24/19), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ДОБРЕЧ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

I

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући KLETT д.о.о., Београд, издавање и употреба превода уџбеничког комплета ФИЗИКА 7,
који се састоји од Уџбеника и другог наставног средства Збирке
задатака са лабораторијским вежбама, за седми разред основне
школе, ауторке Марине Радојевић, на словачком језику, писан на
словачком језику и писму, од школске 2020/2021. године.

Ловиште „Добреч“ установљено на територији Општине Сремска Митровица, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-129/2020-07-1 од
29.05.2020. године („Службени лист АПВ“ број 37/20) даје се на
газдовање Удружењу „Ловачко друштво Сремац“ из Јарка и то на
период од 10 година.

II

II

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

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Удружење „Ловачко друштво Сремац“ из
Јарка у складу са Законом о дивљачи и ловству.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-447/2020-01
Дана: 22. 07. 2020. године

П.О. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Милан Ковачевић

730.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) и на
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128031-241/2016-1 од 28.11.2018. године, донео је
РЕШЕЊЕ
I

III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-129/2020-07-2
Нови Сад, 03.07.2020.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић, с.р.

732.
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), д о н о с и м

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „ГЕРУНДИЈУМ“ д.о.о., Београд, издавање и употреба превода уџбеничког комплета МАТЕМАТИКА 7, који се састоји од уџбеника Математика за седми разред основне школе, на хрватском језику, аутора Синише
Јешића и Јасне Благојевић и другог наставног средства-Збирке
задатака уз уџбеник Матеметика за седми разред основне школе на хрватском језику, аутора Синише Јешића, Тање Њаради и
Јасне Благојевић, писан на хрватском језику и писму, од школске
2020/2021. године.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЈОВАНЕ МАКСИМОВИЋ, дипломиране правнице из Владимировца на дужност вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „1. Март”
Алибунар, до именовања директора а најдуже једну годину.

II

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-493/2020-01
Дана: 22. 07. 2020. године

П.О. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Милан Ковачевић

Р Е Ш Е Њ Е
I

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
Покрајински секретаријат за социјалну политику,
демографију
и равноправност полова
Број: 022-343/2020
Нови Сад, 14. јули 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

22. јул 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

733.

Број 47 - Страна 1489
II

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 ЈАСНЕ АЛИЋ, дипломиране правнице из Новог Сада на дужност директорке Центра за
социјални рад општине Темерин.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
Покрајински секретаријат за социјалну политику,
демографију
и равноправност полова
Број: 022-328/2020
Нови Сад, 6 јули 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

Страна 1490 - Броj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

22. јул 2020.

22. јул 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 47 - Страна 1491

Страна 1492 - Броj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

22. јул 2020.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО

724.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
710.

План примене мера за спречавање појаве и ширење
епидемије заразне болести;

Редни број

725.
1481

ПОСЕБНИ ДЕО

726.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.

Решење о давању сагласности на Финансијскe извештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине
Војводине за 2019. годину;
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2019. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и
медицину спорта за 2020. годину;
Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у
Новом Саду;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду;
Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Српског народног позоришта у
Новом Саду;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Српског народног позоришта у Новом
Саду;
Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Војвођанског симфонијског оркестра,
Нови Сад;
Решење о разрешењу дужности директора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта;
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Покрајинског завода за спорт и медицину спорта;
Решење о разрешењу члана Савета Високе техничке
струковних студија у Суботици;
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити друштва са ограниченом одговорношћу
„Пословни инкубатор Зрењанин – Business Incubator
Zrenjanin“ za 2019. годину;

727.
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728.

1484
1485
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Страна

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по завршном рачуну за 2019. годину доо
„Пословни инкубатор Сента – Üzleti inkubátor Kft.
Сента- Zenta“;
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији послова у Геронтолошком центру
„Срем“ Рума;
Решење о овлашћењу Роберта Отота, заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство за закључење Анекса Колективног
уговора са ЈВП „Воде Војводине“
Решење о употреби средстава текуће буџетску резерву број: 401-7/2020-63;
Решење о употреби средстава текуће буџетску резерву број: 401-7/2020-64;

1486
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
729.
730.

Решење о одобрењу за издавање и употребу превода
уџбеничког комплета Физика 7, за седми разред основне школе, писан на словачком језику и писму;
Решење о одобрењу за издавање и употребу превода
уџбеничког комплета Математика 7, за седми разред
основне школе, писан на хрватском језику и писму;

1488
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

1484
1484

Предмет

731.

Решење о давању ловилшта „Добреч“ на газдовање;

1488

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
732.
733.

Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „1.
Март“ Алибунар;
Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Темерин.
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