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На основу члана 32. став 1. тачка 4, чл. 35. и 36. став 2. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/14), и чл. 10. и 11.  Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени 
лист АПВ”, број: 66/20), а у вези с чланом 12. став 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС”, број: 25/19), Покрајинска 
влада, на седници оржаној 20. јануара 2021. године,  доноси 

ОДЛУКУ  
О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА 

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО ЗА 

ИЗГРАДЊУ, 
ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ  ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се поступак и критеријуми за доделу 
средстава Покрајинског секретаријата за здравство (у даљем тексту: 
Секретаријат) обезбеђени за вршење оснивачких права над здрав-
ственим установама чији је оснивач Аутономнa покрајинa Војво-
динa, у складу са законом и Планом мреже здравствених установа.

Средства из става 1. овог члана обезбеђена су у буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2021. годину у оквиру раздела 
08 Покрајински секретаријат за здравство, програм 1807 Развој 
инфраструктуре здравствених установа, програмска активност 
1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној 
својини чији је оснивач АП Војводина.

Члан 2.

Средства из члана 1. ове одлуке додељују се за финансирање, 
односно суфинансирање: изградње, одржавања и опремања здрав-
ствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо 
одржавање просторија, медицинске, немедицинске опреме, пре-
возних средстава и опреме у области интегрисаног здравственог 
информационог система (као што су: изградња, доградња, рекон-
струкција, адаптација, санација, промена намене објекта, уградња 
унутрашњих инсталација у постојећи објекат и томе слично, 
укључујући и израду неопходне пројектне документације, хитне 
капиталне поправке за које се средства не обезбеђују на основу 

уговора закљученог с Републичким фондом за здравствено осигу-
рање о пружању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања осигураним лицимам а које су неопходне за обављање 
делатности здравствене установе и др.), изузев трошкова текућег 
одржавања објеката и просторија и текућег сервисирања меди-
цинске, немедицинске опреме, превозних средстава и опреме у об-
ласти интегрисаног здравственог информационог система. 

Члан 3.

Право на доделу средстава имају здравствене установе чији је 
оснивач Аутономна покрајина Војводина, у складу с Планом мре-
же здравствених установа.

Члан 4.

Средства за намене утврђене чланом 2. ове одлуке додељују се 
путем јавних конкурса. Јавни конкурс расписује се најмање јед-
ном годишње.

Члан 5.

Јавни конкурс расписује Секретаријат, а објављује се у „Служ-
беном листу Аутономне покрајине Војводине”, јавном гласилу које 
покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и на ин-
тернет страници Секретаријата www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Члан 6.

Јавни конкурс садржи податке о акту на основу ког се он распи-
сује, податке о висини укупних средстава предвиђених за доделу 
по јавном конкурсу, праву учешћа на јавном конкурсу, податке о 
задатку који је предмет јавног конкурса и о року за његов завр-
шетак, податке о начину и року за подношење пријава, односно 
о року до када је конкурс отворен, те о критеријумима за оцену 
пријава, као и друге податке који су важни за његово спровођење.

Члан 7.

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, на 
обрасцу пријаве који утврђује Секретаријат и обавезно садржи:

- опште податке о подносиоцу пријаве;
- предмет пријаве (нпр. опис инвестиционог улагања, ме-

дицинске или немедицинске опреме за коју се средства 
траже, опис хитне капиталне поправке и сл.);
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- опис потребе (нпр. разлоге за потребу набавке медицин-
ске и немедицинске опреме, разлоге за инвестиционо 
улагање, узрок настанка квара и сл.); 

- место реализације (објекат и организациона јединица 
здравствене установе у којој је неопходно извршити ин-
вестиционо улагање или набавку тражене опреме);

- циљ и очекиване резултате; 
- образложење потребе за финансирањем, односно суфи-

нансирањем (нпр. образложење степена хитности на-
бавке медицинске опреме с обзиром на немогућност пру-
жања здравствених услуга, значај изградње, за организа-
цију рада и обављање делатности, допринос унапређи-
вању доступности и приступачности здравствене зашти-
те, смањењу листа чекања и сл.);

- динамику реализације (термин почетка и окончања реа-
лизације);

- висину тражених средстава (укупан износ потребних 
средстава за реализацију, износ средстава тражених од 
Секретаријата, износ сопствених средстава и износ сред-
става из осталих извора с навођењем извора); 

- детаљну структуру трошкова. 

Члан 8.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које су поднела 
неовлашћена лица и пријаве које нису поднете на прописаном об-
расцу ‒ неће се разматрати.

Члан 9.

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи коми-
сија коју образује покрајински секретар за здравство решењем 
којим се утврђују задаци и састав комисије. Комисија се образује 
за сваки конкурс посебно.

Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана 
који се именују из реда запослених у Секретаријату; комисија 
ради и одлучује у пуном саставу и о свом раду води записник, 
а одлуке доноси већином од укупног броја чланова. Председник 
комисије координира радом комисије и води седнице.

Чланови комисије, након доношења решења из става 1. овог 
члана, потписују изјаву којом потврђују да у предметном јавном 
конкурсу немају приватни интерес у вези са радоми одлучи-
вањем комисије, односно спровођењем конкурса (изјава о непо-
стојању сукоба интереса).  

Лица именована у комисију из става 1. овог члана не могу пре-
дузимати радње у својству члана комисије пре него што потшишу 
изјаву из става 3. овог члана .

Уколико у току поступка јавног конкурса члан комисије сазна да 
може доћи у сукоб интереса, дужан је да о томе одмах обавести оста-
ле чланове комисије, да се изузме из даљег рада комисије и да о томе 
без одлагања обавести писаним путем покрајинског секретара за 
здравство, који предузима потребне мере како не би дошло до штет-
них последица у даљем току поступка јавног конкурса, укључујући 
именовање новог члана у комисију када утврди постојање сукоба 
интереса. 

Члан 10.

Разматрање и процену пријава приспелих на јавни конкурс Ко-
мисија врши најмање  свака три месеца у току периода на који је 
јавни конкурс отворен. 

Након разматрања и процене пријава приспелих на јавни кон-
курс према критеријумима утврђеним овом одлуком, комисија 
сачињава бодовну листу и образложени предлог за доделу сред-
става по јавном конкурсу и доставља га покрајинском секретару 
за здравство.

О додели средстава одлучује решењем покрајински секретар за 
здравство, у складу с ликвидним могућностима буџета.

Решење из става 3. овог члана јесте коначно и објављује се на 
интернет страници Секретаријата.

На основу решења из става 3. овог члана, Секретаријат и ко-
рисник средстава закључују уговор којим се регулишу међусобна 
права и обавезе уговорних страна. 

Члан 11.

Пријаве за доделу средстава за намене из члана 2. бодују се 
према следећим критеријумима: 

- степен неопходности реализације изградње, одржавања, 
односно опремања здравствене установе за организацију 
рада и обављање делатности здравствене установе – уку-
пан број бодова који се може доделити јесте 30;

- допринос унапређивању доступности и приступачно-
сти здравствене заштите, односно скраћењу чекања на 
здравствену услугу – укупан број бодова који се може 
доделити јесте 30;

- степен хитности реализације изградње, одржавања, од-
носно опремања здравствене установе – имајући у виду 
немогућност пружања здравствених услуга, обављања 
делатности и организацију процеса рада здравствене ус-
танове – укупан број бодова који се може доделити јесте 
10;

- постојање налога инспекције за поступање – укупан број 
бодова који се може доделити јесте 5;

- допринос увођењу и примени нових здравствених техно-
логија – укупан број бодова који се може доделити јесте 
5;

- висина тражених средстава, те однос трошкова и очеки-
ваних резултата – укупан број бодова који се може доде-
лити јесте 15,

- немогућност обезбеђења средстава из других извора – 
укупан број бодова који се може доделити је 5.

Члан 12.

Средства додељена по јавном конкурсу корисници средстава 
могу користити искључиво за намене за које су додељена и у оба-
вези су да врате неутрошена средства. Уколико буде утврђено да 
корисник средстава није средства користио наменски, Секрета-
ријат задржава право да затражи повраћај пренетих средстава са 
законском затезном каматом, рачунајући од дана уплате до дана 
поврата додељених средстава.

Средства из става 1. овог члана подлежу контроли примене за-
кона у области материјално-финансијског пословања и наменског 
и законитог коришћења средстава, коју обавља служба буџетске 
инспекције Аутономне покрајине Војводине. Стога, корисник 
средстава дужан је да овој служби омогући несметану контролу 
наменског и законитог коришћења средстава по предмету угово-
ра код корисника средстава.

Члан 13.

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да у свим 
јавним публикацијама и објављивањима о активностима који се 
финансирају по јавном конкурсу наведу да је у њиховом финан-
сирању учествовала Аутономна покрајина Војводина, односно 
Секретаријат. 

Корисници средстава из става 1. овог члана дужни су да Се-
кретаријату поднесу извештај о коришћењу средстава, најкасније 
у року од 15 дана од рока утврђеног за реализацију, с докумен-
тацијом о њиховом наменском коришћењу, коју је оверило одго-
ворно лице.

Члан 14.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о 
поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава По-
крајинског секретаријата за здравство за изградњу, одржавање 
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и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна 
покрајина Војводина, 127 број: 401-7110/2019 од 8. јануара 2020. 
године („Службени лист АПВ”, број: 9/20), осим за поступке који 
су започети до почетка примене ове одлуке који ће се окончати 
применом прописа према којима су започети. 

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-84/2021
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

49.

На основу члана 4. став 1. тачка 3. Уредбе о поступку за при-
бављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број: 
159/20) и чл. 35. и 36. став 8. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на 15. седници одржаној 20. јануара 2021. године, д о н е л а  је

З А К Љ У Ч А К
О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ 

ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ 
И ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ 

КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА  
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. Одређује се Служба за управљање људским ресурсима (у 
даљем тексту: Служба) за надлежни орган Аутономне покрајине 
Војводине, у смислу члана 4. став 1. тачка 3. Уредбе о поступку за 
прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, 
број:  159/20), (у даљем тексту: Уредба):

- коме корисници јавних средстава Аутономне покрајине 
Војводине (у даљем тексту: корисници) подносе молбе 
за ново запошљавање (интерни конкурс, јавни конкурс, 
преузимање од другог корисника јавних средстава) и до-
датно радно ангажовање (у даљем тексту: молбе)  и

- који Комисији за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава (у даљем тексту: Комисија) подноси предлог 
акта о давању сагласности за попуњавање слободних, од-
носно упражњених радних места и предлог акта о да-
вању сагласности за додатно радно ангажовање.

2. Корисници подносе молбу Служби на Обрасцу ПРМ - Ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава (у даљем тексту: Образац ПРМ), прописаном Уредбом, 
најкасније до 5. у месецу за одлучивање у том месецу.

Молба се подноси у три примерка (за Службу, за Министарство 
финансија и за Комисију), а четврти примерак задржава корисник 
за своје потребе.

Одредбама члана 10. став 1. тачка 1. Уредбе прописана је новчана 
казна од 50.000 до 150.000 динара за прекршај за одговорно лице ко-
рисника које унесе нетачне или непотпуне податке у образац ПРМ.

3. Приспеле молбе корисника, изузев молби директних ко-
рисника буџета Аутономне покрајине Војводине, Служба до 5. 
у месецу доставља надлежном органу у чији делокруг спада де-
латност подносиоца молбе, ради добијања мишљења о потреби 
и могућностима за попуњавање слободних односно упражњених 
радних места, односно о додатном радном ангажовању.

Надлежни орган је дужан да своје мишљење, које обавезно 
садржи и податке из финансијског плана или програма пословања 
подносиоца молбе, достави Служби најкасније до 10. у месецу. 

4. Служба је дужна да размотри приспеле молбе, нарочито во-
дећи рачуна да ли су обезбеђена средства у буџету Аутономне по-
крајине Војводине, финансијском плану или програму пословања 
подносиоца молбе, о попуњености систематизованих радних мес-
та, динамици запошљавања код сваког корисника, као и значају 
радних места чије се попуњавање захтева.

Збирни преглед молби које оцени оправданим, на Обрасцу 
ЗПМ - Збирни преглед молби, као и по један примерак молбе за 
сваког од тих корисника, Служба до 10. у месецу доставља Ми-
нистарству финансија, ради давања мишљења. 

Ако Служба оцени да молба није оправдана, о разлозима ће без 
одлагања обавестити подносиоца молбе, а такву молбу неће про-
следити Министарству финансија. 

Служба ће Покрајинској влади, ради информисања, до 10. у 
месецу доставити Збирни преглед молби, као и одговоре подно-
сиоцима молби чије молбе нису прослеђене Министарству фи-
нансија.

5. По прибављању мишљења Министарства финансија, Служ-
ба припрема нацрт акта о давању сагласности за попуњавање 
слободних, односно упражњених радних места и нацрт акта о 
давању сагласности за додатно радно ангажовање за оне корис-
нике чије је молбе оценила оправданим, ради разматрања и ут-
врђивања Предлога на Покрајинској влади и утврђене предлоге 
прослеђује Комисији, уз мишљење Министарства финансија и 
по један примерак молбе за сваког корисника, најкасније до 20. 
у месецу. 

6. Корисници су дужни да благовремено достављају, односно 
ажурирају податке у Регистру запослених, изабраних, имено-
ваних, постављених и ангажованих лица код корисника јавних 
средстава, у складу са чланом 6. став 4. Уредбе.

Корисници су дужни да податке о броју запослених и радно 
ангажованих лица учине јавно доступним, истицањем на својој 
интернет презентацији (на Обрасцу 1. који је саставни део За-
кључка), у складу са одредбама члана 8. Уредбе. 

Одредбама члана 10. став 1. тачка 2. Уредбе прописана је нов-
чана казна од 50.000 до 150.000 динара за прекршај за одговорно 
лице корисника које не објави или не ажурира податке из члана 
8. Уредбе.

7. По добијању закључака Комисије, Служба исте доставља 
подносиоцима молби и Покрајинској влади, ради информисања 
чланова Покрајинске владе. 

8. Даном почетка примене овог закључка, престају да важе 
Закључци у вези са прибављањем сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 
7/2015).

9. Овај закључак објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“, а примењује се од поступка за прибављање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника за месец јануар 2021. године

10. Овај закључак доставити корисницима.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 112-38/2021
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић



Страна 104 - Броj 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 20. јануар 2021.

НАЗ ИВ  КО Р ИС НИКА:

Ус
ту

пљ
ен

и 
за

по
сл

ен
и 

по
ср

ед
ст

во
м

 
аг

ен
ци

је
 з

а 
пр

ив
ре

м
ен

о 
за

по
ш

љ
ав

ањ
е

Л
иц

а 
ан

га
ж

ов
ан

а 
по

 о
сн

ов
у

 у
го

во
ра

 о
 д

ел
у

Л
иц

а 
ан

га
ж

ов
ан

а 
по

 о
сн

ов
у 

уг
ов

ор
а 

о 
пр

ив
ре

м
ен

им
 и

 п
ов

ре
м

ен
им

 
по

сл
ов

им
а

Л
иц

а 
ан

га
ж

ов
ан

а 
пр

ек
о 

ом
ла

ди
нс

ке
 и

 
ст

уд
ен

тс
ке

 з
ад

ру
ге

Л
иц

а 
ан

га
ж

ов
ан

а 
по

 д
ру

ги
м

 о
сн

ов
ам

а

Висока
Виша
Средња
Нижа
Укупно

ДАТ УМ АЖУР ИР АЊ А:

Б
ро

ј з
ап

ос
ле

ни
х 

на
 н

ео
др

еђ
ен

о 
вр

ем
е

 и
 о

др
еђ

ен
о 

вр
ем

е 
у 

св
ој

ст
ву

 п
ри

пр
ав

ни
ка

 у
 т

ек
ућ

ој
 к

ал
ен

да
рс

ко
ј г

од
ин

и 
из

на
д 

70
%

О ДГ О В О Р НО  ЛИЦЕ

О бразац 1

ПО ДАЦИ О  Б Р О Ј У З АПО С ЛЕ НИХ  И Р АДНО  АНГ АЖО В АНИХ  ЛИЦА

Број лица ангажованих ван радног односа
 према основу ангажовања

С
тр

уч
на

 с
пр

ем
а

Б
ро

ј с
ис

те
м

ат
из

ов
ан

их
 р

ад
ни

х 
м

ес
ти

м
а

Б
ро

ј з
ап

ос
ле

ни
х 

на
 н

ео
др

еђ
ен

о 
вр

ем
е

Б
ро

ј з
ап

ос
ле

ни
х 

на
 о

др
еђ

ен
о 

вр
ем

е 
у 

св
ој

ст
ву

 п
ри

пр
ав

ни
ка

Б
ро

ј з
ап

ос
ле

ни
х 

на
 о

др
еђ

ен
о 

вр
ем

е 
по

 
би

ло
 к

ом
 о

сн
ов

у 
(и

зу
зе

в 
у 

св
ој

ст
ву

 
пр

ип
ра

вн
ик

а)

Б
ро

ј з
ап

ос
ле

ни
х 

ко
ји

м
а 

је
 п

ре
ст

ао
 р

ад
ни

 
од

но
с 

на
 н

ео
др

еђ
ен

о 
вр

ем
е 

по
 б

ил
о 

ко
м

 
ос

но
ву

 у
 п

ре
тх

од
но

ј к
ал

ен
да

рс
ко

ј г
од

ин
и

Б
ро

ј н
ов

оз
ап

ос
ле

ни
х 

на
 н

ео
др

еђ
ен

о 
вр

ем
е 

и 
бр

ој
 з

ап
ос

ле
ни

х 
на

 о
др

еђ
ен

о 
вр

ем
е 

у 
св

ој
ст

ву
 п

ри
пр

ав
ни

ка
 у

 п
ре

тх
од

но
ј 

ка
ле

нд
ар

ск
ој

 го
ди

ни

Б
ро

ј з
ап

ос
ле

ни
х 

на
 н

ео
др

еђ
ен

о 
вр

ем
е

 и
 о

др
еђ

ен
о 

вр
ем

е 
у 

св
ој

ст
ву

 п
ри

пр
ав

ни
ка

 у
 т

ек
ућ

ој
 к

ал
ен

да
рс

ко
ј г

од
ин

и 
у 

ок
ви

ру
 7

0%

ПОСЕБНИ ДЕО

50.

На основу члана 5. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће 
или четврто дете („Службени лист АП Војводине“, број: 60/18) 
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 20. јануара 2021. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Утврђује се номинални износ материнског додатка за незапос-
лене мајке за треће или четврто дете за 2021. годину у износу од 
15.000,00 динара месечно (словима: петнаест хиљада динара и 
00/100).

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 553-1/2021
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

51.

На основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о  Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), члана 
6. Закона о социјално-економском савету („Сл. гласник РС”, број: 
125/04), члана 2- 4. Споразума о оснивању, деловању и начину 
рада Покрајинског социјално-економског савета, број: 117-021-
00044/2006, који је потписан 26. јула 2006. године, Покрајинска 
влада, на седници одржаној 20. јануара 2021. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Р а з р е ш а в а ј у  се  чланови Покрајинског социјално-еко-
номског савета, који су именовани као представници Покрајинске 
владе Решењем број: 02-206/2016 од 27. јула 2016. године: 

1. Иван Ђоковић, покрајински секретар за привреду и ту-
ризам;

2. Смиљка Јовановић, покрајинска секретарка за финан-
сије;

3. др Зоран Гојковић, покрајински секретар за здравство;
4. Владимир Галић, покрајински секретар за урбанизам и 

заштиту животне средине;
5. Предраг Вулетић, покрајински секретар за социјалну по-

литику, демографију и равноправност полова;
6. Горан Лазовић, саветник председника Покрајинске вла-

де. 
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II

Р а з р е ш а в а ј у  се заменици чланова Покрајинског социјал-
но-економског савета, који су именовани као представници По-
крајинске владе Решењем број: 02-57/2018, од 25. априла 2018. 
године:

1. Маријана Четојевић, вршилац дужности помоћника 
покрајинског секретара за привреду и туризам – замена 
за члана Ивана Ђоковића;

2. Владо Кантар, вршилац дужности подсекретара По-
крајинског секретаријата за финансије – замена за чла-
ницу Смиљку Јовановић;

3. Др Иванка Савић, заменик покрајинског секретара за 
здравство – замена за члана др Зорана Гојковића;

4. Бранкица Табак, вршилац дужности подсекретара По-
крајинског секретаријата за урбанизам и заштиту живот-
не средине – замена за члана Владимира Галића;

5. Предраг Радовић, вршилац дужности помоћника по-
крајинског секретара за социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова – замена за члана Предра-
га Вулетића;

6. Слађана Таталовић, саветница у Покрајинском секре-
таријату за привреду и туризам – замена за члана Горана 
Лазовића.

III

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-200/2020
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

52.

На основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о  Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), члана 
6. Закона о социјално-економском савету („Сл. гласник РС”, број 
125/04), члана 2- 4. Споразума о оснивању, деловању и начину 
рада Покрајинског социјално-економског савета, број: 117-021-
00044/2006, који је потписан 26. јула 2006. године, Покрајинска 
влада, на седници одржаној 20. јануара 2021. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 И м е н у ј у  с е  представници Покрајинске владе за чланове 
Покрајинског социјално-економског савета:

1. Др Ненад Иванишевић, покрајински секретар за прив-
реду и туризам;

2. Смиљка Јовановић, покрајинска секретарка за финан-
сије;

3. Проф. др Зоран Гојковић, потпредседник Покрајинске 
владе и покрајински секретар за здравство;

4. Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и 
покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне 
средине;

5. Предраг Вулетић, покрајински секретар за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова;

6. Горан Лазовић, саветник председника Покрајинске вла-
де. 

II

И м е н у ј у  с е представници Покрајинске владе за заменике 
чланова Покрајинског социјално-економског савета:

1. Палимир Тот, заменик покрајинског секретара за привре-
ду и туризам - замена за члана др Ненада Иванишевића;

2. Владо Кантар, вршилац дужности подсекретара По-
крајинског секретаријата за финансије- замена за члани-
цу Смиљку Јовановић;

3. Асист. др сци. мед. Оливера Иванов, заменик покрајин-
ског секретара за здравство- замена за члана проф. др Зо-
рана Гојковића;

4. Бранкица Табак, вршилац дужности подсекретара По-
крајинског секретаријата за урбанизам и заштиту живот-
не средине – замена за члана Валадимира Галића;

5. Светлана Селаковић, вршилац дужности помоћника по-
крајинског секретара за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова - замена за члана Предрага Вулетића;

6. Слађана Таталовић, саветница у Покрајинском секрета-
ријату за привреду и туризам – замена за члана Горана 
Лазовића. 

III

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-201/2020
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

53.

На основу члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 
54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56. 
ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама 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 157/20), 
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14),  Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 20. јануара 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Жужана Мацко поставља се за вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине-националне заједнице, на период од три 
месеца.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-11/2021
Нови Сад, 20. јануар 2020. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић
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54.

На основу члана 51. став 1. тачка 2.  Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/2018, - др. закон,  95/18 - др. закон, 
95/19 - др. закон и 157/20 - др. закон) и члана 27. став 3. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводи-
не“, број: 37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) и члана 
35 и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ” број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 20. јануара 2021. године,   донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Зорану Пилиповићу, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за финансије, у Сектору за правне и економске 
послове, престаје рад  на положају подношењем писмене оставке.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-19/2021
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

55.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
као и члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ ,ˮ број: 37/14, 54/14 – др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 20. јануара 2021. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Новици Тодорићу, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за финансије у Сектору за послове главне књиге 
трезора, престаје рад на положају.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-18/2021
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

56.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14, 54/14 
– друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56. 
ст. 1 и 4 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, брoj: 21/16, 
113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/218 - др. закон, 86/19 - др. закон 
и 157/20 - 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 20. јануара 2021. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Александар Пејин поставља се за вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за финансије, на период од три ме-
сеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-16/2021
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

57.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 – 
друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), 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, 86/2019 - др. закон и 157/20 
- др. закон) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 20. јануара 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Драгица Раковић поставља се за вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за финансије, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-17/2021
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

58.

На основу члана 35. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Сл. лист АП Војводине“, број: 37/14) Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 20. јануара 2021. године,  донела  је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 127 БРОЈ: 02-131/2020 ОД 12. 

НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

I

У диспозитиву Решења 127 број: 02-131/2020 од 12. новембра 
2020. године, у ставу 1. речи: „у Сектору за саобраћај и инспек-
цијски надзор“ бришу се.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-133/2020
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

59.

На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне („Сл. гласник РС“, број: 
21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18- др. закон и 86/19-др. закон 
и 157/20) и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 20. јануара 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Саши Игићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секрета-
ра за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Сектору за инвестиције 
и енергетику, престаје рад на положају, подношењем писмене оставке.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-12/2021
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

60.

На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне („Сл. гласник 
РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18- др. закон 
и 86/19-др. закон и 157/20)  и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној  20. 
јануара 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Недељку Шљиванцу, вршиоцу дужности помоћника по-
крајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај 
у Сектору за инспекцијски надзор у енергетици, престаје рад на 
положају, подношењем писмене оставке.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-134/2020
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

61.

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у ауто-
номним 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 157/20), члана 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП 
Војводине“, број: 37/14) Покрајинска влада, на седници одржаној 
20. јануара 2021. године,          д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Саша Игић, доктор пољопривредних наука,  п о с т а в љ а  се за 
вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енерге-
тику, грађевинарство и саобраћај, на период од три месеца. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-13/2021
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

62.

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у ауто-
номним 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 157/20), члана 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП 
Војводине“, број: 37/14) Покрајинска влада, на седници одржаној 
20. јануара 2021. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Саболч Фехер, мастер инжењер саобраћаја,  п о с т а в љ а  се за 
вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енерге-
тику, грађевинарство и саобраћај, на период од три месеца. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-212/2020
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

63.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине”, број: 37/14) и члана 10. став 2. тачка 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде 
Војводине” („Службени лист АП Војводине”, број: 53/16 и 8/19),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 20. јануара 2021. године, 
донела је 



Страна 108 - Броj 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 20. јануар 2021.

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Годишњи програм пословања ЈВП-а 
„Воде Војводине”, Нови Сад, за 2021. годину, који је донео Над-
зорни одбор ЈВП-а „Воде Војводине”, на 31. седници одржаној 29. 
децембра 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-651/2020
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

64.

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. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број: 37/14), а у вези са чл. 107. став 2. и 110. Закона о 
накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, 
број: 95/18, 49/19, 86/19 - усклађени динарски износ), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 20. јануара 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о накнадама за коришћење заштиће-
ног подручја Специјални резерват природе „Багремара“, коју је до-
нео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број 3499/
XXXII-10, на седници одржаној 24. септембра 2020. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 322-395/2020-5
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

65.

На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10) 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 20. јануара 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда „Европски 
послови” Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, који 
је усвојио Управни одбор Фонда „Европски послови” Аутономне 
покрајине Војводине, на 64. седници одржаној 28. децембра 2020. 
године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-5/2021
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

66.

На основу члaна 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10) 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 20. јануара 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Фонда „Европски посло-
ви” Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, који је донео 
Управни одбор Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине 
Војводине, на 64. седници одржаној 28. децембра 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-1/2021
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

67.

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 седни-
ци одржаној 20. јануара 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм заштите природних добара за 
2021. годину, Покрајинског завода за заштиту природе, који је 
донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, 
Нови Сад, на X седници одржаној 29. децембра 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-2/2021
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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68.

На основу члана 17. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за 
социјалну заштиту („Службени лист АПВ“, број: 1/06), члана 32. 
став 1. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) а у 
вези с чланом 163. став 3. Закона о социјалној заштити („Службе-
ни гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 20. јануара 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског завода за 
социјалну заштиту за 2021. годину, који је донео Управни одбор 
Покрајинског завода за социјалну заштиту, на седници одржаној 
14. децембра 2020. године.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-643/2020
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

69.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
20. јануара 2021. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о организацији и система-
тизацији послова у Установи социјалне заштите Геронтолошком 
центру „Бечеј“ у Бечеју, који је донео вршилац дужности дирек-
тора Геронтолошког центра „Бечеј“ у Бечеју, 8. септембра 2020. 
године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-127/2020
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

70.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
20. јануара 2021. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Статут Дома за лица ометена у ментал-
ном развоју „Срце у јабуци“ Јабука, који је донео Управни одбор 
на седници одржаној 31. децембра 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-831/2019
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

71.

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, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 20. јануара 2021. године,     д о  н  о  с  и 

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

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 
10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интер-
венцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска 
резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства 
резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 08 – Покрајин-
ском секретаријату за здравство, Програм 1807 Развој инфра-
структуре здравствених установа, Програмска активност 1001  
Изградња и опремање здравствених установа у државној својини 
чији је оснивач АП Војводина, функционална класификација 760 
Здравство некласификовано на другом месту, извор финансирања 
01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 
464 Дотације организацијама  за обавезно социјално осигурање, 
4642 Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално 
осигурање, износ од 13.408.486,28 динара (словима: тринаест ми-
лиона четири стотине осам хиљада четири стотине осамдесет и 
шест динара и 28/100), због недовољно планираних средстава на 
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 13.408.486,28 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру Војво-
дине, Нови Сад, за финансирање изведених вишкова радова 
на објекту Клинике за гинекологију и акушерство Клинич-
ког центра Војводине, Нови Сад, ламеле Б и Ц у износу од 
13.408.486,28 динара (са урачунатим ПДВ-ом).
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-2
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

72.

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, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 20. јануара 2021. године,     д о  н  о  с  и 

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

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету  Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 08 – Покрајинском секретаријату за здравство, Про-
грам 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, Про-
грамска активност 1001  Изградња и опремање здравствених 
установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина, 
функционална класификација 760 Здравство некласификовано на 
другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и при-
мања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организа-
цијама  за обавезно социјално осигурање, 4642 Капиталне дота-
ције организацијама за обавезно социјално осигурање, износ 
од 10.160.610,04 динара (словима: десет милиона сто шездесет 
хиљада шест стотина десет динара и 04/100), због недовољно 
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 10.160.610,04 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру Војво-
дине, Нови Сад, за финансирање изведених вишкова радова и 
непредвиђених радова на објекту Клинике за неурохирургију, 
Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Кли-
нике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола Кли-
ничког центра Војводине, у укупном износу од 10.160.610,04 
динара (са урачунатим ПДВ-ом).

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-3
Нови Сад, 20. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

73.

На основу чл. 15, 16. став 5. и 24. став 2. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 
37/14, 54/14 – др.одлука,  37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), чл. 11. раздео 
06 и 13. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист 
АПВ“, бр. 66/20), а у вези с чланом 3. став 2. алинеја 1. Одлуке о 
оснивању Педагошког завода Војводине („Службени лист АПВ“, 
бр. 14/03), покрајински секретар за образовање, прописе, управу 
и националне мањине - националне заједнице, дана  20. јануара  
2021. године,  д о н е о  ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О НАКНАДИ ЗА РАД И ДРУГИМ ТРОШКОВИМА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА

ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

I

Овим решењем уређује се висина, услови и начин исплате нак-
наде за рад и других трошкова председника и чланова Управног 
и Надзорног одбора Педагошког завода Војводине у Новом Саду, 
које именује Скупштина Аутономне покрајине Војводине (у даљем 
тексту: председник и чланови Управног и Надзорног одбора).

II

Накнаду за рад председника и чланова Управног и Надзорног 
одбора (у даљем тексту: накнада) чини основица и коефицијент 
којим се основица множи.

III

Основица за обрачун накнаде по овом решењу је једнака осно-
вици за обрачун плата запослених у  Педагошком заводу Војво-
дине у Новом Саду.

IV

Коефицијент за председника Управног и Надзорног одбора из-
носи 2,40, а за чланове Управног и Надзорног одбора 2,00.

V

Председнику и члановима Управног и Надзорног одбора при-
пада месечна накнада.

Накнада из става 1. овог члана исплаћује се ако  је одржана сед-
ница Управног и Надзорног одбора у току тог месеца, без обзира 
на број одржаних седница у том месецу.

Накнада се исплаћује председнику и члановима Управног и 
Надзорног одбора који су присуствовали седници.
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VI

Средства за накнаде и остале трошкове се обезбеђују у буџету 
Аутономне покрајине Војводине. 

VII

Председнику и члановима Управног и Надзорног одбора на-
докнађују се трошкови превоза за долазак и одлазак са седнице, 
у складу са прописима на основу којих се запосленима у јавним 
службама надокнађују ови трошкови.

VIII

На основу овог решења, Покрајински секретаријат за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине-националне зајед-
нице донеће посебна решења за сваку исплату накнаде за рад 
председника и члановa Управног и Надзорног одбора.

IX

Педагошки завод Војводине је  дужан да о броју одржаних сед-
ница и присутности чланова месечно извештава Покрајински се-
кретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице.

X

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ

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

Број: 128-451-29/2021-01/2
Датум: 20. јануар  2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt 

(Жолт Сакалаш)

74.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, из-
давање и употребу превода уџбеника МАТЕМАТИКА 1, уџбе-
ник са Збирком задатака са Решењима задатака уз уџбеник Ма-
тематика за први разред гимназије, писан на хрватском језику и 
писму, аутора др Небојше Икодиновића, од школске 2021/2022. 
године.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-646/2020-01
Дана:  15. 01. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/
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75.

На основу чл. 11. и 23. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број 66/20) и Решења о покретању поступка за 
доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секрета-
ријата за здравство број: 138-401-103/2021 од 18. јануара 2021. го-
дине, а у вези с чланом 12. став 2. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС”, број 25/19), Покрајински секретаријат за 
здравство расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ 

ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА
И ОПРЕМАЊА  ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2021. 

ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, у складу с чланом 12. 
став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, 
број 25/19), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист 
АПВ”, број 66/20) и Финансијским планом Покрајинског секре-
таријата за здравство за 2021. годину, финансираће односно су-
финансираће у 2021. години изградњу, одржавање и опремање 
здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина, у складу са законом и планом мреже здравствених 
установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо одржа-
вање просторија, медицинске, немедицинске опреме, превозних 
средстава и опреме у области интегрисаног здравственог инфор-
мационог система, укључујући и потребну пројектну документа-
цију, изузев трошкова текућег одржавања објеката и просторија 
и текућег сервисирања медицинске, немедицинске опреме, пре-
возних средстава и опреме у области интегрисаног здравстве-
ног информационог система, – са укупно 717.000.000,00 динара. 
Обезбеђење средстава за финансирање односно суфинансирање 
наведених намена су предмет конкурса.

По овом јавном конкурсу, средства ће се доделити у складу с 
Одлуком о поступку и критеријумима за доделу буџетских сред-
става Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, одр-
жавање и опремање здравствених установа чији је  оснивач АП 
Војводина (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број 3/21), која је доступна 
и на огласној табли Покрајинског секретаријата за здравство и 
објављена на интернет страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним 
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. 
годину. 

Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше 
до 31. децембра 2021. године.

Право учешћа на конкурсу имају здравствене установе чији је 
оснивач Аутономна покрајина Војводина, основане средствима у 
јавној својини.

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, на 
обрасцу пријаве који се може преузети у Покрајинском секрета-
ријату за здравство Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II 
спрат, канцеларија 42 (тел. 487-4514), као и на интернет страници 
наведеног секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство, 
Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад – поштом или 
лично у Писарници покрајинских органа управе у згради По-
крајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови 
Сад, с назнаком – „За конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које су поднела 
неовлашћена лица и пријаве које нису поднете на прописаном об-
расцу – неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс

Јавни конкурс отворен је од дана објављивања у „Службеном 
листу АПВ ,ˮ односно у јавном гласилу које покрива целу терито-
рију Аутономне покрајине Војводине – дневном листу ‚‘Курир‘‘ 
до 01.11.2021. године, односно до утрошка средстава предвиђених 
за доделу по овом јавном конкурсу. 

Поступак конкурса за доделу средстава спроводи комисија 
коју образује покрајински секретар за здравство. Разматрање и 
процену пријава приспелих на јавни конкурс Комисија врши нај-
мање  свака три месеца у току периода на који је јавни конкурс 
отворен. Након разматрања и процене пријава приспелих на јавни 
конкурс, комисија сачињава бодовну листу и образложени пред-
лог за доделу средстава по јавном конкурсу. Покрајински секре-
тар за здравство – у складу с ликвидним могућностима буџета 
– одлучује о додели средстава решењем које је коначно. Пријаве 
за доделу средстава бодују  се према следећим критеријумима:

- степен неопходности реализације изградње, одржавања, 
односно опремања здравствене установе за организацију 
рада и обављање делатности здравствене установе – уку-
пан број бодова који се може доделити јесте 30;

- допринос унапређивању доступности и приступачно-
сти здравствене заштите, односно скраћењу чекања на 
здравствену услугу – укупан број бодова који се може 
доделити јесте 30;

- степен хитности реализације изградње, одржавања, од-
носно опремања здравствене установе – имајући у виду 
немогућност пружања здравствених услуга, обављања де-
латности и организацију процеса рада здравствене уста-
нове – укупан број бодова који се може доделити јесте 10;

- постојање налога инспекције за поступање – укупан број 
бодова који се може доделити јесте 5;

- допринос увођењу и примени нових здравствених техно-
логија – укупан број бодова који се може доделити јесте 5;

- висина тражених средстава, те однос трошкова и очеки-
ваних резултата – укупан број бодова који се може доде-
лити јесте 15,

- немогућност обезбеђења средстава из других извора – 
укупан број бодова који се може доделити јесте 5.

Резултати конкурса биће објављени на интернет страници По-
крајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Број: 138-401-103/2021-2
Дана: 20. јануара 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА ЗДРАВСТВО

проф. др Зоран Гојковић, с.р.

OGLASNI DEO
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76.

На основу чл. 11. и 23. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број 66/20) и Решења о покретању поступка за 
доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секрета-
ријата за здравство број: 138-401-102/2021 од 18. јануара 2021. го-
дине, а у вези с чланом 12. став 2. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС”, број 25/19), Покрајински секретаријат за 
здравство расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ 

ХИТНИХ КАПИТАЛНИХ
ПОПРАВКИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2021. 

ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, у складу с чланом 12. 
став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, 
број 25/19), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист 
АПВ”, број 66/20) и Финансијским планом Покрајинског секре-
таријата за здравство за 2021. годину, финансираће односно су-
финансираће у 2021. години хитне капиталне поправке у здрав-
ственим установама – за које се средства не обезбеђују на основу 
уговора закљученог с Републичким фондом за здравствено осигу-
рање о пружању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања осигураним лицима, а које су неопходне за обављање 
делатности здравствене установе – са укупно 70.000.000,00 ди-
нара.

По овом јавном конкурсу, средства ће се доделити у складу 
с Одлуком о поступку и критеријумима за доделу буџетских 
средстава Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, 
одржавање и опремање здравствених установа чији је  оснивач 
АП Војводина („Службени лист АПВ”, број 3/21), који је досту-
пан и на огласној табли Покрајинског секретаријата за здравство 
и објављен на интернет страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним 
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. 
годину. 

Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше 
до 31. децембра 2021. године.

Предмет конкурса јесу хитне капиталне поправке у здравстве-
ним установама – за које се средства не обезбеђују на основу уго-
вора закљученог с Републичким фондом за здравствено осигу-
рање о пружању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања осигураним лицима, а које су неопходне за обављање 
делатности здравствене установе.

Право учешћа на конкурсу имају здравствене установе чији је 
оснивач Аутономна покрајина Војводина, основане средствима у 
јавној својини.

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, на 
обрасцу пријаве који се може преузети у Покрајинском секрета-
ријату за здравство Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II 
спрат, канцеларија 42 (тел.487-4514), као и на интернет страници 
наведеног секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство, 
Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад – поштом или 
лично у Писарници покрајинских органа управе у згради По-
крајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови 
Сад, с назнаком – „За конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које су поднела 
неовлашћена лица и пријаве које нису поднете на прописаном об-
расцу – неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс

Јавни конкурс отворен је од дана објављивања у „Службеном 
листу АПВ ,ˮ односно у јавном гласилу које покрива целу терито-
рију Аутономне покрајине Војводине  - дневном листу ‚‘Курир‘‘ 
до 30. новембра 2021. године, односно до утрошка средстава 
предвиђених за доделу по овом јавном конкурсу. 

Поступак конкурса за доделу средстава спроводи комисија 
коју образује покрајински секретар за здравство. Разматрање и 
процену пријава приспелих на јавни конкурс комисија врши нај-
мање свака три месеца у току периода на који је јавни конкурс 
отворен. Након разматрања и процене пријава приспелих на јавни 
конкурс, комисија сачињава бодовну листу и образложени пред-
лог за доделу средстава по јавном конкурсу. Покрајински секре-
тар за здравство – у складу с ликвидним могућностима буџета 
– одлучује о додели средстава решењем које је коначно. Пријаве 
за доделу средстава бодују  се према следећим критеријумима:

- степен неопходности реализације изградње, одржавања, 
односно опремања здравствене установе за организацију 
рада и обављање делатности здравствене установе – уку-
пан број бодова који се може доделити јесте 30;

- допринос унапређивању доступности и приступачно-
сти здравствене заштите, односно скраћењу чекања на 
здравствену услугу – укупан број бодова који се може 
доделити јесте 30;

- степен хитности реализације изградње, одржавања, од-
носно опремања здравствене установе – имајући у виду 
немогућност пружања здравствених услуга, обављања де-
латности и организацију процеса рада здравствене уста-
нове – укупан број бодова који се може доделити јесте 10;

- постојање налога инспекције за поступање – укупан број 
бодова који се може доделити јесте 5;

- допринос увођењу и примени нових здравствених техно-
логија – укупан број бодова који се може доделити јесте 5;

- висина тражених средстава, те однос трошкова и очеки-
ваних резултата – укупан број бодова који се може доде-
лити јесте 15,

- немогућност обезбеђења средстава из других извора – 
укупан број бодова који се може доделити је 5.

Резултати конкурса биће објављени на интернет страници По-
крајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.
gov.rs.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Број: 138-401-102/2021-2
Дана: 20. јануара 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА ЗДРАВСТВО

проф. др Зоран Гојковић, с.р.
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,

Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27

Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142, 
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 457 633, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

48. Одлука о поступку и критеријумима за доделу буџет-
ских средстава Покрајинског секретаријата за здрав-
ство за изградњу, одржавање и опремање здравстве-
них установа чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина;

49. Закључак о поступку прибављања сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава Аутономне покрајине 
Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

50. Решење о номиналном износу материнског додат-
ка за незапослене мајке за треће или четврто дете за 
2021. годину;

51. Решење о разрешењу чланова и заменика чланова 
Покрајинског социјално-економског савета;

52. Решење о именовању чланова и заменика чланова 
Покрајинског социјално-економског савета;

53. Решење о постављењу вршиоца дужности подсе-
кретара Покрајиснког секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине-националне 
заједнице;

54. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за финан-
сије;

55. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за финан-
сије;

56. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за финансије;

57. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за финансије;

58. Решење о измени Решења о постављењу вршио-
ца дужности помоћника покрајинског секретара за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај;

59. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за енерге-
тику, грађевинарство и саобраћај;

60. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за енерге-
тику, грађевинарство и саобраћај;

61. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за енергетику, грађеви-
нарство и саобраћај;

62. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за енергетику, грађеви-
нарство и саобраћај;

63. Решење о давању сагласности на Годишњи програм 
пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2021. 
годину;

64. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнада-
ма за коришћење заштићеног подручја Специјални 
резерват природе „Багремара“;

65. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине 
Војводине за 2021. годину;

66. Решење о давању сагласности на Програм рада Фон-
да „Европски послови“ Аутономне покрајине Војво-
дине за 2021. годину;

67. Решење о давању сагласности на Програм заштите 
природних добара за 2021. годину Покрајинског за-
вода за заштиту природе, Нови Сад;

68. Решење о давању сагласности на Програм рада за 
Покрајинског завода  за социјалну заштиту за 2021. 
годину; 

69. Решење о давању сагласности на Правилник о орга-
низацији и систематизацији послова у Установи со-
цијалне заштите Геронтолошком центру „Бечеј“ у 
Бечеју;

70. Решење о давању сагласности на Статут Дома за 
лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ 
Јабука;

71. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-2;

72. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-3;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

73. Решење о накнади за рад и другим трошковима пред-
седника и чланова Управног и Надзорног одбора Пе-
дагошког завода Војводине у Новом Саду;

74. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеника Математика 1, писан на хрватском језику и 
писму;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

75. Јавни конкурс за финансирање односно суфинанси-
рање изградње, одржавања и опремања здравстве-
них установа у 2021. години;

76. Јавни конкурс за финансирање односно суфинанси-
рање хитних капиталних поправки у здравственим 
установама у 2021. години.
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