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OPШTI DEO
173.
На основу члана 56. став 2. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, брoj: 25/19), чл. 32. тачка 9. и чл. 35. и 36.
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. фебруара 2020. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НЕДЕЉНОГ РАСПОРЕДА РАДА,
ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДНОГ ВРЕМЕНА У
ИНСТИТУТУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Овом oдлуком утврђује се недељни распоред рада, почетак и
завршетак радног времена у Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, Футошка број 121 (у даљем тексту: Институт).
Члан 2.
Под радним временом, у смислу ове Одлуке, подразумева се
време у коме Институт обавља здравствену делатност у области
јавног здравља, а недељни распоред рада, почетак и завршетак
радног времена утврђује се на следећи начин:
- радна недеља у Институту траје шест дана, од понедељка
до суботе;

- од понедељка до петка Институт ради од 6.30 до 20.00
часова, а суботом од 07.00 до 12.00 часова;
- недеља је нерадни дан у Институту.
Члан 3.
Институт је дужан да, у оквиру утврђеног недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена, пружа здравствену
заштиту радом у једној, две или више смена, у складу са делатношћу коју обавља, о чему одлуку доноси директор Института.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу „Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-89/2020
Нови Сад, 7. фебруар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Страна 410 - Броj 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

7. фебруара 2020.

ПОСЕБНИ ДЕО
174.

176.

На основу члана 10. став 2. тачка 9. Покрајинске скупштинске
одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист
АПВ“, број: 53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
5. фебруара 2020. године, донела је

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број: 3/01)
и чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 5. фебруара 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Даје се сагласност на Ценовник уловљене дивљачи и услуга
у лову у ловној 2020/2021. години, који је донео Надзорни одбор
ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број: 4714/XX-8, на седници
одржаној 6. децембра 2019. године.

Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског фонда за
развој пољопривреде за 2020. годину, који је Савет Покрајинског
фонда за развој пољопривреде донео на 26. седници, одржаној 31.
јануара 2020. године.

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: 322-484/2019
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 402-46/2020
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

175.

177.

На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број: 3/01)
и члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. фебруара 2020.
године, донела је

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист
АПВ”, број: 21/10 и 29/12), члана 32. тачка 6, 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 5. фебруара 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског фонда
за развој пољопривреде за 2020. годину, који је донео Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на 26. седници, одржаној 31. јануара 2020.године.

Даје се сагласност на Финансијски план Војвођанског симфонијског оркестра за 2020. годину, који је донео Управни одбор
Војвођанског симфонијског оркестра, на 13. седници, одржаној
22. јануара 2020. године.

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: 025-8/2020
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 402-37/2020
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

7. фебруара 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

178.

Број 8 - Страна 411
II

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист АПВ”, број:
21/10 и 29/12) 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 5. фебруара 2020. године, донела је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-487/2020-1
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2020. годину, који је донео Управни одбор
Војвођанског симфонијског оркестра, на 13. седници одржаној
22. јануара 2020. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-46/2020
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

181.
На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког
завода Војводине („Службени лист АПВ”, број: 14/03), као и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 5. фебруара 2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

179.
На основу члана 32. тачка 6, 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 5. 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 5. фебруара 2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Финансијски план Педагошког завода
Војводине за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор Педагошког завода Војводине, на седници одржаној 24. јануара 2020.
године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-40/2020
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

I
Даје се сагласност на Финансијски план Музеја Војводине за
2020. годину, који је усвојио Управни одбор Музеја Војводине, на
30. седници, одржаној 24. јануара 2020. године.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

182.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-43/2020
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

180.
На основу члана 32. тачка 6, 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 5. 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 5. фебруара 2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада Музеја Војводине за 2020.
годину, који је усвојио Управни одбор Музеја Војводине, на 30.
седници, одржаној 24. јануара 2020. године.

На основу члана 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 5.
фебруара 2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада Педагошког завода
Војводине за 2020. годину, који је донео Управни одбор Педагошког завода Војводине, на седници одржаној 24. јануара 2020.
године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-52/2020
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Страна 412 - Броj 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

183.

7. фебруара 2020.
РЕШЕЊЕ

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 5. фебруара
2020. године, д о н е л а је

I
Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског завода
за заштиту природе, Нови Сад, за 2020. годину, који је донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад,
на I седници, одржаној 27. јануара 2020. године.
II

РЕШЕЊЕ

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

I
Даје се сагласност на Финансијски план Гаранцијског фонда
Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, који је донео
Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 24. јануара 2020. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-44/2020
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ .
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-41/2020
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

186.
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 5. фебруара 2020. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

184.

I

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 5. фебруара 2020.
године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2020. годину, који је усвојио
Управни одбор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта,
на 42. седници одржаној 17. јануара 2020. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ .

I
Даје се сагласност на Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, који је донео Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине
на седници одржаној 30. децембра 2019. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-45/2020
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-7/2020
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

185.
На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18), члана 32. тачка 6, 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 5. фебруара 2020. године, донела је

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

187.
На основу члана 48. став 1. Закона о ученичком и студентском
стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10, 55/13, 27/18 – др.
закон и 10/2019 ), 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), као и члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени гласник РС”, број: 99/09, 67/12 – УС РС), Покрајинска
влада, на седници одржаној 5. фебруара 2020. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду, због истека мандата:
- Представници оснивача:

7. фебруара 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

председник:
доц. др Драгана Ћорић, дипломирани правник из Новог
Сада;
чланови:
1. Милорад Вукашиновић, дипломирани правник из Новог
Сада;
2. Љубиша Николин, дипломирани новинар из Новог Сада;
3. Лазар Слепчев, професор филозофије из Бегеча.
- Представници студената:
1. Драган Николић, Академија уметности у Новом Саду;
2. Игор Грајић, Факултет техничких наука у Новом Саду;
- Представници Универзитета у Новом Саду:
проф. др Владислава Гордић - Петковић, Филозофски
факултет у Новом Саду;
- Представници запослених у Установи:
1. Игор Тодоровић, дипломирани економиста, програмски
продуцент;
2. Слађана Вучковић, средња стручна спрема, технички секретар.

- Представници запослених у Установи:
1. Ненад Ђукин, професор историје, уредник програма;
2. Јован Гверо, наставник разедне наставе, стручни сарадник.
II
Председник и чланови Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду именују се на период од четири године.
III
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-638/2019
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

189.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-637/2019
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

Број 8 - Страна 413

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број:37/14), члана 44а став 2. тачка 1. Закона о култури
(„Службени лист АПВˮ, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), као и
члaна 11. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Словака ‒ Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov („Службени лист
АПВ”, број: 7/08 и 6/09), Покрајинска влада, на седници одржаној
5. фебруара 2020. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

188.

I

На основу члана 48. став 1. и члана 50. Закона о ученичком и
студентском стандарду („Службени гласник РС”, брoj: 18/10, 55/13,
27/18 – др.закон и 10/19), 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), као и члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени гласник РС”, број: 99/09, 67/12 – УС РС), Покрајинска
влада, на седници одржаној 5. фебруара 2020. године, д о н е л а ј е

Др Јурај Суђи разрешава се дужности члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака ‒ Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovàkov у Новом Саду, на лични захтев.

РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Именују се председник и чланови Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду:

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

127 Број: 022-47/2020
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

- Представници оснивача:
председник:
доц. др Драгана Ћорић, дипломирани правник из Новог
Сада;
чланови:
1. Зоран Булатовић, музички уредник из Новог Сада;
2. Љубиша Николин, дипломирани новинар из Новог Сада;
3. Лазар Слепчев, професор филозофије из Бегеча.
- Представници студената:
1. Дарко Марић, Економски факултет у Суботици, Одељење
у Новом Саду;
2. Игор Кнежевић, Економски факултет у Новом Саду,Одељење у Новом Саду;
- Представници Универзитета у Новом Саду:
проф. др Владислава Гордић - Петковић, Филозофски
факултет у Новом Саду;

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

190.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14) и члaна 11. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака ‒ Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
(„Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), Покрајинска влада, на
седници одржаној 5. фебруара 2020. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Ладислав Чањи, професор словачког језика и преводилац,
именује се за члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака ‒ Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov у Новом
Саду, из реда запослених, до истека мандата Управног одбора.

Страна 414 - Броj 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

193.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-48/2020
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

7. фебруара 2020.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 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), као и члана 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. фебруара 2020. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

191.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), члана 48а став 2. тачке 1. Закона о култури („Службени лист АПВˮ,
број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), као и члaна 11. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Словака ‒ Ústav pre kultúru vojvodinských
Slovàkov („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), Покрајинска влада, на
седници одржаној 5. фебруара 2020. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Јасмина Зима разрешава се дужности члана Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака ‒ Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovàkov у Новом Саду, на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-50/2020
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

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 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама,
Програм 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа,
Програмска активност 1001 Подршка истраживању, заштити и
очувању непокретног културног наслеђа, функционална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи
приходи и примања буџета, износ од 2.858.846,00 динара (словима: два милиона осам стотина педесет осам хиљада осам
стотина четрдесет шест динара 00/100), на економској класификацији 481 Дотације невладиним организацијама, односно
4819 Дотације осталим непрофитним институцијама, а због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене
из тачке 2. овог решења.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Годишњи план апропријацијa из става 1. ове тачке, увећава се
за 2.858.846,00 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.

На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број: 37/14), као и члана 13. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака ‒ Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
(„Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), Покрајинска влада, на
седници одржаној 5. фебруара 2020. године, д о н е л а ј е

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 Епархији сремској у Сремским Карловцима за уређењe свечане сале Патријаршијског двора у Сремским Карловцима поводом обележавања јубилеја 100 година уједињења Српске православне цркве.

192.

РЕШЕЊЕ
I
Наташа Симоновић, матуранткиња гимназије, именује се за
члана Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака
‒ Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov у Новом Саду, из реда
запослених, до истека мандата Управног одбора.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-49/2020
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године

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.

127 Број: 401-7/2020-12
Нови Сад, 5. фебруар 2020. године
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

7. фебруара 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 8 - Страна 415

OGLASNI DEO
194.
На основу члана 24. став 2. и члана 39. став 3. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. пропис,37/16, 29/17, 24/19), члана 22.
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2020. („Сл. лист АПВ“, број 54/2019) и
Одлуке покрајинског секретара о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса број 140-401-178/2020-01 од
16.01.2020. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад
расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020.
ГОДИНИ, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ТО
1. просторног плана јединице локалне самоуправе
2. плана генералне регулације
3. плана детаљне регулације
у циљу стварања планског основа и подстицања планског
уређења простора, ради развоја насељених места а тиме и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у
области грађевинарства, инфраструктуре, пољопривреде, индустрије, туризма и других привредних грана јединица локалне
самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине.
Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства
1. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом
јавном конкурсу је 10.000.000,00 динара, обезбеђена
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Сл. лист
АПВ“, број 54/2019), раздео 12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Програм 1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње; функционална класификација 620 - Развој заједнице; Програмска активност 1004 - Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко техничке документације у области посторног и урбанистичког планирања; извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета - извор 01;
2. Износ средстава које додељује Секретаријат на име суфинансирања појединачног планског документа не може
прећи више од 2.000.000,00 динара, односно 50% цене
израде планског документа;
3. Право на доделу средстава има јединица локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине која
је у буџету за 2020. годину обезбедила део сопствених
средстава за израду планског документа за који конкурише;

4. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за суфинансирање по правилу, само 1 (једног) планског документа;
5. Једница локалне самоуправе која је у претходним годинама од Покрајинског секретаријата већ добила средства, нема право учешћа на конкурсу за исти плански
документ;
6. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за средства за израду планског документа чија је израда планирана у 2020. години;
7. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за суфинансирање израде планског документа који је искључиво финансиран из буџетских средстава.
Покрајински секретаријат задржава право да приликом разматрања пријава не прихвати пријаве јединица локалне самоуправе
којима су додељена средства по основу јавних конкурса спроведених од стране Покрајинског секретаријата у претходним годинама,
а које нису испуниле обавезе у уговореном року или сарадња са
њима није била на задовољавајућем нивоу, у складу са Извештајима о реализацији пројеката изабраних по јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава из Буџета АПВ за суфинансирање
израде планских докумената у претходним годинама (2015-2019).
Начин подношења пријаве на конкурс
Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс за доделу средстава jeдиницама локалне
самоуправе за израду планске документације“ или непосредно на
писарници покрајинских органа.
Информације неопходне за учешће на јавном конкурсу се могу
добити на телефон 021/456-851 и 021/4874-077 (контакт особе за
пријаве су Софија Шумаруна и Сања Симеунчевић Радуловић,
e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs и sanja.simeuncevic@
vojvodina.gov.rs
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.
Потребна документација
1. Пријава на конкурс доставља се Покрајинском секретаријату на обрасцу који је објављен на интернет сајту Секретаријата (www.екоurbapv.vojvodina.gov.rs.)
2. У пријави је потребно навести све тражене податке.
3. Пријаву на јавни конкурс подноси јединица локалне самоуправе у писменој форми на јединственом обрасцу.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави:
- одлуку јединице локалне самоуправе о изради планског документа који је предмет конкурса, донету у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број 72/2009 , 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон), oбјављену у службеном гласилу,
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- оверену фотокопију ПИБ обрасца,
- изјаву да ће уговор о изради планског документа бити
потписан у складу са Законом о јавним набавкама,
- оверену фотокопију уговора о изради планског документа ако је његова израда већ уговорена,
- оверену фотокопију картона депонованих потписа,
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни,
- оверени извод из Одлуке о буџету јединице локалне самоуправе за 2020. годину из које се види да су планирана
средства за израду планског документа за кој се конкурише.
Подносилац пријаве дужан је да на захтев Покрајинског секретаријата достави додатне податке и документацију који су потребни за одлучивање о предлогу за доделу средстава.
Критеријуми за доделу средстава
Критеријуми за доделу средстава су:
1.
2.
3.
4.

приоритетност планског документа;
површина обухвата планског документа,
број становника јединице локалне самоуправе;
значај планског документа за развој јединице локалне самоуправе, ширег окружења и развој АП Војводине;
5. степен развијености јединице локалне самоуправе;
6. расположива буџетска средства која је јединица локалне
самоуправе определила на име сопственог учешћа у суфинансирању израде планског документа;
7. фаза поступка израде предметног планског документа.
Бодовање критеријума ће се извршити у складу са Одлуком покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине о
спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса.
Рокови за спровођење конкурса
- достављање пријава: од дана објављивања у дневном
листу „Дневник“ од 10.02.2020. до 10.03.020. године,
- доношење одлуке о додели средстава и објављивање резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата
20.03.2020. године,
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- крајњи рок извршења уговорене обавезе јединице локалне самоуправе је до 31.12.2021. године,
- након реализације уговорене обавезе јединица локалне
самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај
о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како
би оправдала наменско и законито коришћење средстава.
- рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава 15 дана од дана извршења уговорене обавезе.
Начин доношења одлуке о додели средстава:
1. Средства се додељују путем јавног конкурса за доделу
средстава који објављује Секретаријат у „Службеном
листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“ и на интернет
сајту Секретаријата (www.екоurbapv.vojvodina.gov.rs.).
2. Јавни конкурс ће спровести Комисијa за спровођење
јавног конкурса, којa ће бити образованa посебним решењем.
Комисијa прегледа достављене пријаве, утврђује испуњеност
услова за доделу бесповратних средстава и у складу са критеријумима за доделу средстава рангира пријаве које испуњавају услове
јавног конкурса.
Комисија може да врши додатну проверу поднете документације и да тражи додатне информације од подносилаца пријава.
3. О поднетим пријавама на конкурс одлучује покрајински
секретар за урбанизам и заштиту животне средине на основу ранг листе сачињене од стране Комисијe за спровођење јавног конкурса.
4. Након донете одлуке којом се одобравају средства за суфинансирање израде планске документације, подносилац пријаве се позива да потпише уговор са Секретаријатом, којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних
страна.
5. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са
ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2020.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Владимир Галић
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

OПШТИ ДЕО

184.

ПОКРАЈИНСКИ ВЛАДА
173.

Одлука о утврђивању недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена у Институту за
јавно здравље Војводине;

185.
409

ПОСЕБНИ ДЕО

175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

Решење о давању сагласности на Ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2020/2021. години;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2020.
годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2020.
годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Војвођанског симфонијског оркестра за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада
Војвођанског симфонијског оркестра за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Музеја Војводине за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Војводине за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Педагошког завода Војводине за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Педагошког завода Војводине за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Гаранцијског фонда Аутомоне покрајине Војводине
за 2020. годину;

186.
187.

ПОКРАЈИНСКИ ВЛАДА
174.

Редни број

188.
410
410
410
410
411
411

189.
190.
191.
192.
193.

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда Аутомоне покрајине Војводине за
2020. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за
2020. годину;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду;
Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovàkov;
Решење о именовању члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovàkov;
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovàkov;
Решење о именовању члана Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovàkov;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-12;

411

ОГЛАСНИ ДЕО

411

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

411
412

194.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за
суфинансирање израде планске документације;
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Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
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Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
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Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs
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