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OPШTI DEO
848.
На основу члана 17. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинским административним таксама („Сл. лист АП Војводине”, број: 40/2019), Покрајинска влада, објављује
УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ
ИЗ ТАРИФЕ
ПОКРАЈИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
1. Динарски износи покрајинских административних такси
прописаних Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинским административним таксама у делу – Тарифа покрајинских административних такси, која је саставни део Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинским административним таксама
(„Сл. лист АП Војводине”, број: 40/2019), усклађују се с годишњим
индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за
статистику, за период од 1. октобра 2019. године до 30. септембра
2020. године, тако да гласе:
ТАРИФА
ПОКРАЈИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за
накнадне поднеске којима обвезник захтева брже
поступање по раније поднетом захтеву, односно
поднеску.
II ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Тарифни број 3.
- за жалбу против решења које доноси орган
из члана 1. ове одлуке – ако овом одлуком није
другачије прописано

340,00

НАПОМЕНА:
Ако у истој управној ствари више лица обвезника таксе подносе једну жалбу против више
решења, такса по овом тарифном броју плаћа се
према броју решења која се оспоравају жалбом.
Тарифни број 4.
- на уложене ванредне правне лекове

1.960,00

III РЕШЕЊА
Тарифни број 5.

Износ
таксе
у динарима

- за сва решења која доносе органи из члана
1. ове одлуке – ако овом одлуком није другачије
прописано

320,00

НАПОМЕНА:
Ако се доноси решење по захтеву више лица –
обвезника таксе, такса по овом тарифном броју
плаћа се према броју обвезника таксе, којима се
уручује решење.

I ЗАХТЕВИ
Тарифни број 1.
- за захтев, молбу, предлог, пријаву или други поднесак – ако овом одлуком није другачије
прописано

IV УВЕРЕЊА

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за
накнадне поднеске којима обвезник захтева брже
поступање по раније поднетом захтеву, односно
поднеску.

Тарифни број 6.
- за уверење, односно потврду – ако овом одлуком није друкчије прописано

220,00

V ПРЕПИСИ, ОВЕРЕ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА

Тарифни број 2.
- захтев за давање мишљења о примени покрајинских прописа

400,00

Тарифни број 7.
1.120,00

- за преписивање службених аката које се
врши у органу (од сваког полутабака)

300,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Тарифни број 15.

НАПОМЕНЕ:
1) Полутабаком, у смислу ове одлуке, сматра
се лист хартије од две стране нормалног канцеларијског формата или мањег формата.
2) Ако је рукопис, односно препис писан на
страном језику, плаћа се двострука такса из
овог тарифног броја.

- за потврђивање урбанистичког пројекта
који се израђује за изградњу објекта за који
грађевинску дозволу издаје надлежни орган

250,00

Тарифни број 9.

Тарифни број 17.

- за решење које се доноси у вези с регистровањем задужбина, фондација и фондова, и то
за:
1) решење по захтеву за упис у Регистар задужбина, фондација и фондова;

9.810,00

2) решење по захтеву за упис промена у Регистар задужбина, фондација и фондова;

1.960,00

3) решење по захтеву за брисање из Регистра
задужбина, фондација и фондова.

1.960,00

Тарифни број 11.
- за пријаву за упис у регистар сталних тумача

580,00

- за решење по захтеву за упис у регистар
сталних тумача

580,00

VIII СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ
И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Тарифни број 12.
371.740,00

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја плаћа се пре
уручења решења.
IX СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ
ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
Тарифни број 13.
2.860,00

7.850,00

Тарифни број 18.

190,00

Тарифни број 10.

- за издавање информацијa о локацији за
објекте који се у целини граде на територији
Аутономне покрајине Војводине, за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган

X СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

- више и високо образовање.

VII СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА УПИСИМА У
РЕГИСТРЕ

- за издавање решења о сагласности за употребу имена „Војводина”

610,00

- за решења о нострификацији, односно еквиваленцији стране школске јавне исправе:

VI ОПОМЕНА
- за опомену којом се обвезник позива да плати таксу

20.360,00

Тарифни број 16.
- за приговор на обавештење којим се одбија
потврђивање урбанистичког пројекта

Тарифни број 8.
- за разгледање и преписивање (завршених)
службених списа у органу – за сваки започети
сат

12. новембар 2020.

1) за дупликат, односно нову јавну исправу
коју издаје установа у области образовања;

580,00

2) за дупликат исправе о завршеном школовању или стручној квалификацији (стручном
испиту).

580,00

XI СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ С КОРИШЋЕЊЕМ
ПОДАТАКА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Тарифни број 19.
- за коришћење података из евиденције коју
Аутономна покрајина Војводина води у складу
са законом:
1) коришћење података из евиденције за сваку непокретност;

1.990,00

2) подношење предлога који се односи на покретање поступка за:
(1) прибављање непокретности;

5.950,00

(2) отуђење непокретности;

9.890,00

(3) давање непокретности на коришћење, односно закуп;

3.100,00

(4) отказ уговора о давању непокретности на
коришћење, односно закуп;

3.100,00

(5) стављање хипотеке на непокретности;

9.890,00

(6) размену непокретности;

9.890,00

(7) прибављање и отуђење покретних ствари;

3.940,00

(8) припрему и закључење уговора које по
закону – у име Аутономне покрајине Војводине
– закључује овлашћено лице.

11.880,00

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја тачка 2) подтачка (8) плаћа се најкасније до закључења уговора.
2. Усклађени динарски износи покрајинских административних такси из тачке 1. примењиваће се од првог дана наредног
месеца од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Тарифни број 14.
- за издавање локацијских услова за објекте
који се у целини граде на територији Аутономне покрајине Војводине, за које грађевинску
дозволу издаје надлежни орган:

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1) за објекте категорије А;

1.910,00

2) за објекте категорије Б;

2.860,00

3) за објекте категорије В;

3.820,00

4) за објекте категорије Г.

3.820,00

127 Број: 434-3/2020
ПРЕДСЕДНИК

Нови Сад, 12. новембар 2020. године
Покрајинске владе
Игор Мировић

12. новембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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ПОСЕБНИ ДЕО
849.

851.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број: 37/14) и члана 247. Закона о раду („Службени гласник РСʺ, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС, 113/17 и 95/18), Покрајинска
влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је

На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и
95/2018 - др. закон) и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине“, бр.
37/2014, 54/2014 - др. одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ” број: 37/14), решавајући по предлогу покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и
шумарство,

Р Е Ш Е Њ Е
I
Овлашћује се проф. др Зоран Гојковић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство, да у име оснивача закључује колективне уговоре код здравствених установа
чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 031-206/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

Р Е Ш Е Њ Е
I
Владиславу Крсмановићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у Сектору за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, престаје рад на положају подношењем писмене
оставке.
II

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

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

850.
На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и 95/2018
- др. закон) и члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинскoj управи („Сл. лист АП Војводине“, бр. 37/2014, 54/2014
- др. одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ” број: 37/14), решавајући по предлогу покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајинска
влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је

127 Број: 02-141/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

852.

Љиљани Андрић, вршиоцу дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
престаје рад на положају подношењем писмене оставке.

На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и
95/2018 - др. закон) и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине“, бр.
37/2014, 54/2014 - др. одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ” број: 37/14), решавајући по предлогу покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и
шумарство,

II

Р Е Ш Е Њ Е

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

I

Р Е Ш Е Њ Е
I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-146/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Младену Петковићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у
Сектору за спровођење пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне
службе престаје рад на положају подношењем писмене оставке,
закључно са 12. новембром 2020. године.
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855.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-127/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

12. новембар 2020.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 26. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 –
друга одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 56. ст. 1 и 4
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 95/18,
95/18 – др. закон, 113/17, 113/17 – др. закон, и 86/19 – др. закон ) и
чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

853.
На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и 95/2018
- др. закон) и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине“, бр. 37/2014, 54/2014
- др. одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 35 и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ” број: 37/14), решавајући по предлогу покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајинска
влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је

I
Јадранка Савин поставља се за вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, на период од три месеца.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Р Е Ш Е Њ Е
I
Mр Катарини Делибашић, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство у Сектору
за правне и опште послове и планирање и извршење буџета и агроекономику, престаје рад на положају подношењем писмене оставке.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

856.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-148/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

127 Број: 02-147/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 –
друга одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 56. ст. 1 и 4 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 95/18, 95/18
– др. закон, 113/17, 113/17 – др. закон, и 86/19 – др. закон ) и чл. 35. и
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

854.

I

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине“, бр. 37/14, 54/14 - др. одлука,
37/16, 29/17 и 24/19) и члана 35 и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ” број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је

Петар Самоловац, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство у Сектору за заштиту, уређење и коришћење
пољопривредног земљишта, на период од три месеца.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I

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

Марку Ровчанину, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство у
Сектору за биљну производњу престаје рад на положају.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-142/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-158/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

857.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 –
друга одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 56. ст. 1 и 4

12. новембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 95/18,
95/18 – др. закон, 113/17, 113/17 – др. закон, и 86/19 – др. закон ) и
чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је
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Р Е Ш Е Њ Е
I

Др Ратку Бајчетићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, престаје рад на положају подношењем писмене оставке.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I
Младен Петреш, поставља се за вршиоца дужности помоћника
покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство у Сектору за биљну производњу, на период од три месеца.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-136/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-159/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

860.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

858.
На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 –
друга одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 56. ст. 1 и 4 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 95/18, 95/18
– др. закон, 113/17, 113/17 – др. закон, и 86/19 – др. закон ) и чл. 35. и
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године,
д о н е л а је

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 –
друга одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 56. ст. 1. и 4.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17,
95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон и 86/19 – др. закон), чл.
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Милана Малетић поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне
средине, на период од три месеца.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I

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

Ивана Шарић, поставља се за вршиоца дужности помоћника
покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство у Сектору за правне и опште послове и планирање и извршења буџета и агроекономику, на период од три месеца.
II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-137/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

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

861.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-149/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

859.
На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 –
друга одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 51. став 1
тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16,
113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон и 86/19 – др. закон), чл.
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и члана
27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Службени лист АПВˮ, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17 и 24/19),
а у вези с чланом 51. тачка 2.), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”,
бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и 95/2018 - др. закон), Покрајинска
влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Ивани Шарић, дипломираној економисткињи – мастер, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама у Сектору за
опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове, престаје рад на положају, због поднете оставке.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

864.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-160/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

12. новембар 2020.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне („Сл. гласник
РС“, број: 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018
др. закон и 86/2019-др. закон) и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12.
новембра 2020. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I

862.
На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“,
број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/2018 др. закон и 86/2019
др. закон) и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

Славољубу Арсенијевићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај у
Сектору за финансијске и правне послове, престаје рад на положају, подношењем писмене оставке.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Катарини Ковачевић, вршиоцу дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, престаје рад на положају подношењем писмене оставке.

127 Број: 02-132/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-138/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

865.
На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/2018
др. закон и 86/2019-др. закон) и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12.
новембра 2020. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

863.
На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/16, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. Закон,
95/2018 др. Закон и 86/2019 др. Закон) и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
12. новембра 2020. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

I
Рудолфу Тоту, вршиоцу дужности помоћника покрајинског
секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Сектору за
саобраћај и инспекцијски надзор, престаје рад на положају, подношењем писмене оставке.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I
Халаши Саболчу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност у Сектору за научноистраживачку делатност, престаје
рад на положају подношењем писмене оставке.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-128/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-126/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

866.
На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18
др. закон и 86/19-др. закон) и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12.
новембра 2020. године, д о н е л а је

12. новембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Р Е Ш Е Њ Е

II

I

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

Љиљани Влашкалић, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
у Сектору за грађевинарство, престаје рад на положају, подношењем писмене оставке.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-131/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-130/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

869.
На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“,
број: 21/16, 113/17, 95/18, 113017 – др. закон, 95/18 – др.закон и 86019 др.
закон), члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине“, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а ј е

867.

Р Е Ш Е Њ Е

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 одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист
АП Војводине“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

I
Небојша Дракулић, дипломирани инжењер агроекономије, п
о с т а в љ а се за вршиоца дужности помоћника покрајинског
секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Сектору за
финансијске и правне послове, на период од три месеца.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I
Славко Врнџић, дипломирани грађевински инжењер, п о с т а
в љ а се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара
за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Сектору за грађевинарство, на период од три месеца.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-129/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-135/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

868.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

870.
На основу члана 51. став 1. тачка 2. 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) и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска
влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 –
др.закон и 86/19 др. закон), члана 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине“, број: 37/14) Покрајинска влада, на седници одржаној 12.
новембра 2020. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Небојша Војновић, дипломирани правник, п о с т а в љ а се
за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Сектору за саобраћај и инспекцијски надзор, на период од три месеца.

Небојши Војновићу, вршиоцу дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу, престаје рад на положају, подношењем писмене оставке.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-139/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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871.

12. новембар 2020.
Р Е Ш Е Њ Е
I

На основу члана 51. став 1. тачка 2. 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) и члана 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници
одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је

Видосава Ендерић, поставља се за вршиоца дужности помоћнице покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у Сектору за међурегионалну сарадњу и европске интеграције, на период од три месеца.

Р Е Ш Е Њ Е

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

II

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Небојши Дракулићу, вршиоцу дужности помоћника Покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу у Сектору за међурегионалну
сарадњу и европске интеграције, престаје рад на положају, подношењем писмене оставке.
II

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

874.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-140/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

127 Број: 02-153/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

872.

На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број: 15/16 и 88/19) и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл.
лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници
одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Славку Врнџићу престаје мандат директора ЈВП „Воде Војводине“, подношењем писмене оставке.
II

На основу члана 36. став 6. и чл. 32. тачка 8. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ“, број: 37/14 и 54/14-др.пропис) и чл 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12.
новембра 2020. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-150/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

I
Дарко Миланковић, поставља се за вршиоца дужности
подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, на период од три
месеца.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-155/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

875.
На основу члана 52. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број: 15/16 и 88/19) и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл.
лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници
одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

873.
На основу члана 32. тачка 8. и чл. ,36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, бр. 37/14 и 54/14 – др. пропис) и чл 27. став 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12.
новембра 2020. године, д о н е л а је

Срђан Кружевић, мастер економиста, именује се за вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ до
именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-151/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

12. новембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

876.
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II

На основу члана 10. Покрајинске скупштинске Одлуке о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број: 13/09 и 2/10) и члана 35. и 36. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади ( „Службени Лист АПВ“ број: 37/14), Покрајинска
влада на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-422/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

I
Видосава Ендерић, р а з р е ш а в а се дужности директора Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине,
због истека мандата.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-22/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

879.
На основу чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), члана 8. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист
АПВ”, број: 8/06 и 46/17), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

877.
На основу члана 7. и 10. Покрајинске скупштинске Одлуке
о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 13/09 и 2/10) и члана 35.
и 36. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади (
„Службени лист АПВ“ број: 37/14), Покрајинска влада на седници
одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

I
Љиљана Михајловић, дипломирани менаџер из Новог Сада,
именује се за вршиоца дужности директорке Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад, на време од годину дана.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-423/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

I
Александар Симурдић, дипломирани правник и м е н у ј е се
за директора Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине
Војводине у Новом Саду, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-23/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

880.
На основу чл. 8. и 13. Покрајинске скупштинске Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”,
број: 8/06 и 46/17), чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12.
новембра 2020. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Канцеларије за
инклузију Рома, због истека мандата:

878.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), члана 8. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист
АПВ”, број: 8/06 и 46/17), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Милош Николић, дипломирани музичар - виолиниста из Суботице, разрешава се дужности директора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад, на лични захтев.

- председница:
Љиљана Михајловић, дипломирани менаџер из Новог
Сада.
1.
2.
3.
4.

чланови:
Мишо Гуљаш, дипломирани економиста из Суботице;
Стеван Рајновић, правник из Суботице;
Славко Мунћан из Ковина;
Живана Живановић, струковни економиста за финансије, рачуноводство и банкарство из Бачког Градишта;
5. Ивана Мулић, музички извођач из Новог Сада;
6. Љиљана Кнежевић, дипломирана економисткиња из
Товаришева.
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- чланови:
1. Александар Радуловић, машински техничар из Сомбора;
2. Александра Милашиновић, дипломирана правница из
Новог Сада, из реда запослених.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-420/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

II

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

881.
На основу чл. 8. и 13. Покрајинске скупштинске Одлуке о оснивању
Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”, број: 8/06 и
46/17), чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома на период од
четири године, именују се:
- председник:
Милош Николић, дипломирани музичар – виолиниста
из Суботице.
- чланови:
1. Мишо Гуљаш, дипломирани економиста за финансије,
рачуноводство и банкарство из Суботице;
2. Стеван Рајновић, правник из Суботице;
3. Александар Станков, дипломирани музичар-виолиста
из Новог Сада;
4. Живана Живановић, дипломирани менаџер у медијима
из Бачког Градишта;
5. Ромео Михајловић, дипломирани економиста из Маглића, из реда запослених;
6. Љиљана Кнежевић, дипломирана економисткиња из
Товаришева, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-421/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

12. новембар 2020.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-519/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

883.
На основу чл. 8. и 15. Покрајинске скупштинске Одлуке о оснивању
Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”, број: 8/06 и
46/17), чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Надзорни одбор Канцеларије за инклузију Рома, именују се:
- председник:
Андрија Ђурић, механичар пољопривредне механизације из Оџака.
- чланови:
1. Александар Радуловић, машински техничар из Сомбора;
2. Александра Милашиновић, дипломирана правница из
Новог Сада, из реда запослених.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора Канцеларије
за инклузију Рома, траје четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-520/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

884.

882.
На основу чл. 8. и 15. Покрајинске скупштинске Одлуке о оснивању
Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”, број: 8/06 и
46/17), чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Канцеларије за
инклузију Рома, због истека мандата:
- председник:
Андрија Ђурић, пољо механичар из Оџака.

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
броj: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 9. 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 12. новембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2020. годину, које
је донео Управни одбор Културног центра Војводине „Милош
Црњански”, на 39. седници одржаној 28. октобра 2020. године.

12. новембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-599/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 402-36/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

885.

887.

На основу члана. 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број: 37/14), члана 14. став 1. тачка 2. 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, одржаној 16. јануара 2013.
године, те са 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 1. 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 4. новембра 2016. године, као и са 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 12. новембра 2020. године, д о н е л а је

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 12. новембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Туристичке организације Војводине за 2020. годину, које је усвојио Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 50.
седници, одржаној 23. септембра 2020. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2019. годину
Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, коју је донела Скупштина Друштва на 76. седници, одржаној 23. јуна 2020. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-5331/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 402-15/2020-14
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

888.
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 12. новембра 2020. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

886.
На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени лист АПВ”, број: 19/06), те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 12.
новембра 2020. године, д о н е л а је

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2020. годину, којe је донео Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 50. седници
одржаној 23. септембра 2020. године.
II

РЕШЕЊЕ

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор Фонда за
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на
21. седници одржаној 28. септембра 2020. године.

127 Број: 022-23/2020-13
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

889.

12. новембар 2020.
Р Е Ш Е Њ Е

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 12. новембра 2020. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

I
Милош Ђорђевић, специјалиста струковни економиста из Панчева, именује се за вршиоца дужности директора Дома за лица са
оштећеним видом „Збрињавање” Панчево, на време до годину дана.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада
Војвођанског симфонијског оркестра за 2020. годину, којe је донео Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, на 17.
седници, одржаној 18. септембра 2020. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-407/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-46/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

892.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Бачкој Паланци („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана
32. став 1. тачка 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 12. новембра 2020. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

890.

I

На основу чл. 125. и 133. став 4. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај
корисника Дом слепих „Збрињавање” Панчево („Службени лист
АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
12. новембра 2020. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

Бранка Ћулибрк, правница из Бачке Паланке, именује се за
чланицу Управног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци, као представница законских заступника корисника.
Чланица Управног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци, именује се до истека мандата Управном одбору.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I
Драгана Купрешанин, дипломирана правница из Панчева, разрешава се дужности вршиоца дужности директорке Дома за лица
са оштећеним видом „Збрињавање” Панчево, због истека мандата.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-438/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-406/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

891,
На основу чл. 125. и 133. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и
обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај
корисника Дом слепих „Збрињавање” Панчево („Службени лист
АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
12. новембра 2020. године,
д о н е л а је

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

893.
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др.
закона, 83/05 -испр. др. закона и 83/14 – др. закон), тачке I Одлуке
о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Бачкој Паланци (Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1. тачка 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 12. новембра 2020. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Миро Мијатовић, дипломирани инжењер шумарства из Бачке
Паланке, представник законских заступника корисника, разрешава се дужности члана Управног одбора Геронтолошког центра
у Бачкој Паланци, због престанка законског основа за смештај.

12. новембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

895.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-437/2020
Нови Сад, 12. новембар 2020. године
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На основу чл. 113. став 4. и 123. став 4. тачка 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 12. новембра 2020. године, д о н е л а је

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

894.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 4. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), 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 12. новембра 2020. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Игор Китареску, доктор медицине, спец. интерне медицине – кардиологије, разрешава се дужности члана Управног одбора
Опште болнице „Ђорђе Јоановићʺ Зрењанин, на коју је именован
из реда запослених, на лични захтев.
II

Р Е Ш Е Њ Е

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Прим. др сц. стом. Даница Поповић, докторка стоматологије,
специјалиста дечије и превентивне стоматологије из Новог Сада,
разрешава се дужности члана Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине, на коју је именована као представник оснивача, на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-111/2020-02
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

895.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 4. тачка 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 12. новембра 2020. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Игор Китареску, доктор медицине, спец. интерне медицине – кардиологије, разрешава се дужности члана Управног одбора
Опште болнице „Ђорђе Јоановићʺ Зрењанин, на коју је именован
из реда запослених, на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-111/2020-03
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 022-111/2020-03
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

896.
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. 54/19,12/20,19/20,22/20
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 12. новембра 2020. 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 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 09 Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Програм 0902 Социјална заштита, Програмска активност 1027 Администрација,
управљање и надзор у области социјалне заштите и породично
правне заштите, функционална класификација 090 Социјална
заштита некласификована на другом месту, извор финансирања
01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од 1.932.000,00 динара
(словима: један милион девет стотина тридесет две хиљаде
динара и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план и периодично право потрошње – квота за апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 1.932.000,00
динара.
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2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1.
овог решења, усмериће се Општини Бач, као финансијска помоћ
породицама које су у пожару 23.10.2020. године, у насељу Економија I у Општини Бач, остале без станова (за трошкове закупнине
и електричне енергије).
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
социјалну политику, демографију и равноправност полова 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: 401-7/2020-68
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

897.
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
и 113/17, 95/2018, 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, 12/20, 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 12. новембра 2020. 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 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 06 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Програм 2007 Подршка у образовању ученика и студената, Програмска активност 1006 Модернизација инфраструктуре установа
ученичког стандарда, функционална класификација 960 Помоћне
услуге образовању, извор финансирања 01 00 Општи приходи
и примања буџета, износ од 297.000,00 динара (словима: две
стотине деведесет седам хиљада динара и 00/100) на економској
класификацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, а због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију
намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 297.000,00 динара.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
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буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења усмериће се Дому ученика
средњих школа у Суботици, а намењена су за финансирање набавке опреме – замрзивачи за кухињу Дома ученика.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секреатаријат
за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице 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: 401-7/2020-69
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

898.
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, 12/20, 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 12. новембра 2020. 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 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 06 – Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Програм 2004 Средње образовање, Програмска активност 1005
Модернизација инфраструктуре средњих школа, функционална
класификација 920 Средње образовање, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 463
Трансфери осталим ниовоима власти, 4632 Капитални трансфери
осталим нивоима власти, износ од 561.600,00 динара (словима:
пет стотина шездесет једна хиљада шест стотина динара и
00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 561.600,00 динара.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Карловачкој
гимназији, Сремски Карловци, за финансирање трошкова израде
Измена и допуна Плана генералне регулације Сремских Карловаца, ради изградње Дома за ученике средњошколског образовања.
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
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5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-7/2020-70
Нови Сад, 12. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

OGLASNI DEO
899.
На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о додели
буџетских средстава за унапређење положаја националних мањина
– националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције
(„Службени лист АПВ“, број 8/2019) у вези са члановима 11, 12 и 26.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2020. годину („Службени лист АП Војводине“, број
54/2019 одл.12/2020,19/2020,22/2020 и 25/2020-ребаланс), Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
ОЧУВАЊА И НЕГОВАЊА МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ
И МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ
У АП ВОЈВОДИНИ
У 2020. ГОДИНИ
Јавни конкурс се расписује за програме и пројекте удружења,
фондова и фондација (у даљем тексту: подносилац пријаве), усмерених на очување и неговање међунационалне толеранције са
територије Аутономне покрајине Војводине у 2020. години.
I. ИЗНОС КОНКУРСА
Јавни конкурс се расписује на укупан износ од 3.790.000,00
динара;
II. УСЛОВИ КОНКУРСА
• Рок за подношење пријава је 25.11.2020. године.
• На јавни конкурс за доделу буџетских средстава Секретаријата за развој, неговање и очување мултикултуралности и међунационалне толеранције могу се пријавити
подносиоци пријаве, чији су пројекти и програми усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције и који имају регистровано седиште на територији
АП Војводине.
• На јавном конкурсу се додељују средства за програме и
пројекте подносиоца пријаве, усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције, а нарочито за:
- очување и неговање језика, народних обичаја и старих заната;
- заштиту и презентацију фолклорног наслеђа;
- стварање услова за развој културе, науке и уметности;
- неговање и подстицање народног стваралаштва;
- представљање културних добара од изузетног значаја;
- књижевно, драмско, сценско, музичко и ликовно стваралаштво,меморијале, фестивале, јубиларне манифестације, уметничке колоније, кампове којима се
негују толеранција и права националних мањина –
националних заједница;

- конференције, турнире, скупове и слично, којима се
негују толеранција и права националних мањина –
националних заједница;
- неговање и развој аматеризма, гостовања ансамбала;
- сарадњу с матичним земљама и друге облике сарадње.
- пројекте који се односе на развијање, очување и неговање духа међунационалне толеранције код младих.
- унапређење продукције и продукцију телевизијског
и радијског програма, интернет презентација, других облика електронских презентација, штампаних пропагандних активности, активности у штампаним медијима и других облика медијских активности;
• На јавни конкурс се не могу пријављивати директни и
индиректни буџетски корисници, привредна друштва и
национални савети националних мањина.
• Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, у једном од јавних гласила
које покрива целу територију АПВ и на интернет страници Секретаријата, као и на порталу е-Управа, на српском
језику и на језику националне мањине који је у службеној употреби у Аутономној покрајини Војводини.
III ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Јавне набавке
Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под
регулацију Закона о јавним набавкама, односно уколико ће се
средства остварена по овом конкурсу користити за набавку радова, добара или услуга, а учешће јавних средстава чини више
од 50% вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати
наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним набавкама.
IV. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА
• Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Секретаријата у једном примерку.
• Конкурсна документација може се преузети од
10.11.2020. године у просторијама Секретаријата или на
web адреси Секретаријата www.puma.vojvodina.gov.rs
• Уз пријаву се обавезно подноси :
1. Званичан доказ о регистрацији подносиоца пријаве (фотокопија);
2. Потврда о пореском идентификационом броју подносиоца пријаве (фотокопија);
• Пријаве на јавни конкурс се подносе на српском језику или на језику националне мањине који је у службеној
употреби у Аутономној Покрајини Војводини;
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• Подносилац пријаве коме буду додељена средства по Јавном конкурсу, а не поседује рачун код Управе за трезор,
имаће обавезу да у одређеном року исти отвори. Процедура подразумева обраћање надлежном органу, са захтевом за отварање поменутог рачуна, након чега је у обавези да доказ о отварању рачуна достави Секретаријату.
• Пријаве се подносе:

• Конкурсна комисија утврђује прелиминарну листу вредновања и рангирања поднетих пријава (програма/пројеката) која се објављује на званичној интернет страници
Секретаријата и на порталу е-Управа.
• Подносиоци пријаве имају право приговора на прелиминарну листу у року од осам дана од дана њеног
објављивања. Образложену одлуку о приговору, конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. По решавању приговора, конкурсна комисија коначну листу доставља покрајинском секретару на усвајање.
• Одлуку о избору програма/пројеката покрајински секретар доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.
• Oдлука о избору програма/пројеката објављује се на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата и
на порталу е-Управа.
• Одлука о избору програма/пројеката је коначна.

1. лично предајом писарници покрајинских органа управе
у Новом Саду;
2. поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање,прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Булевар Михаила Пупина 16.21000 Нови Сад
ЗА КОНКУРС -ОЧУВАЊЕ И НЕГОВАЊЕ
МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ И МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ
ТОЛЕРАНЦИЈЕ

VI. РЕАЛИЗАЦИЈА

V. ОДЛУЧИВАЊЕ
• Критеријуми за избор програма и пројеката које ће суфинансирати Секретаријат на Јавном конкурсу су:
- процентуално учешће поједине националне мањине
– националне заједнице у укупној мањинској популацији у АП Војводини;
- укупни материјални трошкови програма или пројекта;
- просторни карактер и значај програма или пројекта
(нпр. међународни, међуопштински, локални, мултиетнички, од ширег значаја);
- трајање програма или пројекта;
- број учесника програма или пројекта;
- интересовање публике и посећеност;
- медијски публицитет (телевизијски и радио преноси или снимци, извештавање штампе и други начини презентације);
- електронска присутност, заступљеност и активност
(нпр. постојање интернет презентације, платформи,
друштвене мреже);
- пратеће и накнадне активности (нпр. посебан наступ
и представљање победника, гала вечери, издавање
зборника, каталога и других публикација);
- број лица ангажованих на програму или пројекту
подносиоца захтева;
- остале активности, програми и пројекте које организује подносилац захтева;
- финансирање програма и пројекта од других органа,
организација, фондова, спонзора или донатора – из
земље или из иностранства;
- могућност развијања програма и пројекта и њихова
одрживост;
- законитост и ефикасност коришћења средстава раније добијених од Покрајинског секретаријата.
• Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које
нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Јавног конкурса, односно пријаве
подносиоца који нису поднели извештај о утрошку и коришћењу додељених средстава за претходну годину, односно за које се утврди из извештаја да су ненаменски
утрошили та средства.
• Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве
по потреби затражи додатну документацију и информације, односно да за доделу средстава одреди испуњење
додатних услова;
• Пријаве и приложена документација се подносиоцима не
враћају.
• Пријаве подносиоца вреднује и оцењује конкурсна комисија коју образује покрајински секретар решењем, која
формира ранг-листу у складу са утврђеним критеријумима и начином бодовања.
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• Секретаријат преноси додељена средства на рачуне корисника на основу потписаних уговора, у складу с динамиком прилива средстава у буџет АП Војводине.
• У уговору о додели средстава прецизирају се сва права,
обавезе и одговорности подносиоца пријаве и Секретаријата.
• Уколико подносилац пријаве не потпише уговор у року
који је одредио Секретаријат, сматраће се да је одустао
од поднете пријаве.
• Подносилац пријаве је у обавези да додељена средства
користи законито и наменски, као и да достави извештај
о наменском трошењу средстава.
• Секретаријат прати реализацију програма/пројеката које
суфинансира.
Додатне информације о јавном конкурсу се могу добити у
Секретаријату, на бр. тел. 021/ 487 4604, 021/487 4608, 021/487
4607, или путем е-поште bojan.greguric@vojvodina.gov.rs, adrian.
borka@vojvodina.gov.rs , aron.madaras@vojvodina.gov.rs .
Покрајински секретар
Szakállas Zsolt s.k.
(Жолт Сакалаш с.р.)

900.
На основу члана 11. раздео 13, члана 22, 23, 24. став 4. члана 26,
27. и 28. 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) и члана 5. Правилника за реализацију акције „Право на прву шансу” („Службени лист АПВ“,
број 32/19), покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИЈЕ
„ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ”
I
Право конкурисања имају сва лица која испуњавају следеће
услове:
1) да су држављани Републике Србије;
2) да имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине;
3) да су звање доктора наука стекли у складу с барем једним
од наведених модалитета:
- у оквиру акредитованих докторских студија,
- према раније важећим прописима,
- признавањем стране високошколске исправе,
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4) да поседују ажуриран картон научног радника као део
јединствене базе података истраживача у АП Војводини коју води Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту:
Секретаријат),
5) да су евидентирани у бази Националне службе за запошљавање као незапослена лица.
II
Кандидати који испуњавају наведене услове подносе предлог научноистраживачког односно примењено-истраживачког
пројекта у трајању до 12 месеци. Елементи пројекта морају бити
повезани са елементима одбрањене докторске дисертације или с
другим научноистраживачким референцама кандидата.
Пројекат се усмерава ка једној или највише две од следећих научних области:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

техничке науке;
технолошке науке
медицинске науке;
спортске науке;
природно-математичке науке;
биотехничке науке;
друштвене и хуманистичке науке;
правне и економске науке.

Кандидат мора имати препоруку најмање једног научног радника чији је укупни фактор компетенције преко 20 – у последњих
пет година, не рачунајући текућу годину, на основу података из
картона научног радника.
III
Пријава на конкурс подноси се у виду обрасца пријаве чију
садржину прописује Секретаријат, а која је доступна на сајту
Секретаријата.
Средства за реализацију aкције „Право на прву шансу”
предвиђена су буџетом Аутономне покрајине Војводине, а обим
средстава утврђује се финансијским планом Секретаријата.
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За ове намене по Јавниом конкурсу, у Финансијском плану
Секретаријата за 2020. годину планирано је 5.751.600,00 динара,
колико износе неискоришћена средства по Јавном конкурсу за
пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву
шансу” који је објављен у „Службеном листу АПВ” бр.51 од 4.
септембра 2020. године
Потребна документација:
• потписан образац пријаве –два примерка, као и један
примерак у електронској форми;
• уверење о држављанству Републике Србије;
• копија важеће личне карте (као доказ пребивалишта на
територији АП Војводине);
• документ којим се доказује стечено звање доктора наука
(диплома или уверење);
• уверење о незапослености;
• препорука најмање једног научног радника у складу с
чланом 7. Правилника.
* * *
Јавни конкурс отворен је од 13. до 27. новембра 2020. године.
Потребна документација се подноси у затвореној коверти с
назнаком акција „Право на прву шансу” на адресу:
Покрајински секретаријат за
научноистраживачку делатност
Бул. Михајла Пупина 16
21101 Нови Сад.

високо

образовање

и

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
За додатне информације можете се обратити Марти Ђукић,
путем телефона: 021/487-46-33, или путем имејла: marta.sinko@
vojvodina.gov.rs.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО

855.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
848.

Усклађени динарски износи из Тарифе покрајинских административних такси;

856.
1577

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
849.

850.
851.
852.
853.
854.

Решење о давању овлашћења проф. др Зорану Гојковићу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство за закључивање
колективних уговора код здравствених установа чији
је оснивач Аутономна покрајина Војводина;
Решење о престанку рада на положају вршиоца
дружности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство;
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство;
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство;
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство;

Редни број

857.
858.
859.

1579

860.

1579

861.

1579
1579
1580
1580

862.
863.
864.

Предмет

Страна

Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство;
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту
животне средине;
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност;
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо
образовање и научноистраживачку делатност;
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај;

1580
1580
1580
1581
1581
1581

1581
1582
1582
1582
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865.
866.
867.
868.
869.
870.

871.

872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
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Страна

Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
Решење о престанку рада на на положају вршиоца
дужности помоћника покрајинског секретара регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретра Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћнице покрајинског секретара за регионални развој,
међурегионалну сарадсу и локалну самоуправу;
Решење о престанку дужности директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови
Сад;
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“
Нови Сад;
Решење о разрешењу директорке „Фонда Европски
послови Аутономне покрајине Војводине“;
Решење о именовању директора „Фонда Европски
послови Аутономне покрајине Војводине“;
Решење о разрешењу директора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад;
Решење о именовању вршиоца дужности директорке Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад;
Решење о разрешењу председнице и чланова Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома;
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Канцеларије за инклузију Рома;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Канцеларије за инклузију Рома;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2019. годину Друштва са ограниченом
одговорношћу за управљање развојем туристичког
простора „Парк Палић”, Палић;

Редни број
886.
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12. новембар 2020.
Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Туристичке организације Војводине
за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра
за 2020. годину;
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директорке Дома за лица са оштећеним виодм
„Збрињавање“ Панчево;
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“
Панчево;
Решење о именовању чланице Управног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци;
Решење о разрешењу члана Управног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци, представника законских заступника корисника;
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине, представника оснивача;
Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште
болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-68;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-69;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-70.

1585

ОГЛАСНИ ДЕО

1585
1585

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1585

899.

1585
1586
1586
1586
1586

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2020. години;
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1588
1588
1589
1589
1589
1590
1590

1591

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ
900.

Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву шансу“.
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