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Члан 3.

На основу члана 58. Закона о утврђивању надлежности АП
Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09 и 67/12 – Одлука
Уставног суда РС IУз 353/09), члана 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АП Војводине”, број: 37/14), а у вези с чланом 11. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину
(„Службени лист АП Војводине”, број: 66/20) и члана 11. став 4.
Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник РС”, број: 113/17 и 50/18), Покрајинска влада, на седници
одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИ
ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ ЗА РЕШАВАЊЕ
СТАМБЕНОГ ПИТАЊА
ИЛИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин доделе бесповратних
средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете
за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине.
Члан 2.
Право на доделу бесповратних средстава за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања имају породице
на територији АП Војводине у којима се - почев од 01.01.2020. године па до дана расписивања конкурса - роди треће или четврто
дете.
Породицом из става 1. овог члана сматрају се брачне и ванбрачне заједнице с децом, као и једнородитељске породице.
Редослед рођења детета у брачној заједници, ванбрачној заједници као и код једнородитељских породица, утврђује се према
броју живорођене деце мајке у моменту подношења пријаве на
конкурс.

Бесповратна средства додељују се из средстава буџета Аутономне покрајине Војводине опредељених за 2021. годину, путем
јавног конкурса који расписује Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова (у даљем
тексту: Покрајински секретаријат), најмање једном годишње.
Укупна средства која се опредељују за намену утврђену чланом
1. ове одлуке за 2021. годину износе 150.000.000,00 динара.
Члан 4.
Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и
равноправност полова (у даљем тексту: покрајински секретар)
решењем образује комисију за преглед пријава с приложеном документацијом, оцењивање и израду предлога за доделу средстава
(у даљем тексту: Комисија).
Комисија броји пет чланова и састоји се од председника комисије и четири члана, као и заменика председника и заменика
чланова комисије.
У састав комисије именују се чланови из реда запослених у Покрајинском секретаријату.
О свом раду комисија доноси пословник.
Покрајински секретар доноси решење о додели бесповратних
средстава у року од 15 дана након добијања предлога за доделу
средстава од стране комисије. Одлука покрајинског секретара
јесте коначна.
Члан 5.
Евиденцију корисника права и контролу утрошка наменских
средстава из ове одлуке обавља Покрајински секретаријат.
Члан 6.
Покрајински секретар својим актом прописаће критеријуме и
поступак остваривања права на доделу бесповратних средстава
субјектима из члана 2. ове одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АП Војводине”.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 553-51/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

250.
На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине ”,
број: 37/14), те члана 21. ст. 1. и 2. Пословника Покрајинске владе
(„Службени лист АП Војводине ”, број: 28/19 и 30/19 – испр.), као
и члана 2. Одлуке о покретању процеса израде нацрта Плана развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2021–2027. године,
a у вези с чланом 8. Закона о планском систему Републике Србије
(„Службени гласник РС”, број: 30/18) и чланом 2. Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 107/20), Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
ЗА ПРИПРЕМУ, СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И
ИЗВЕШТАВАЊЕ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 20212027.
Члан 1.
Образује се Координационо тело за припрему, спровођење,
праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине за период 2021–2027. године (у даљем тексту: Координационо тело) са задатком да управља процесом израде Плана развоја
Аутономне покрајине Војводине и усклађује рад тематских радних група.
Члан 2.
Координационо тело има председника, заменика председника
и 15 чланова.
Члан 3.
За председника Координационог тела именује се Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за
урбанизам и заштиту животне средине.
За заменика председника и члана Координационог тела именује се Александар Софић, покрајински секретар за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Члан 4.
За чланове Координационог тела именују се:
1. Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
2. др Ненад Иванишевић, покрајински секретар за привреду и туризам;
3. Чедомир Божић, покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство;
4. проф. др Зоран Милошевић, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност;
5. Огњен Бјелић, покрајински секретар за енергетику,
грађевинарство и саобраћај;
6. Драгана Милошевић, покрајински секретар за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама;
7. др Оливера Иванов, заменик покрајинског секретара за
здравство;
8. Диана Миловић, вршилац дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демогра-
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фију и равноправност полова;
9. Владо Кантар, вршилац дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за финансије;
10. Миливој Сувајџин, вршилац дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и
саобраћај;
11. Аранка Биндер, вршилац дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за спорт и омладину;
12. Дејан Авдаловић, вршилац дужности директора Службе за реализацију програма развоја Аутономне покрајине
Војводине;
13. Никола Жежељ, директор Развојне агенције Војводине
д.о.о. Нови Сад;
14. Горан Лазовић, саветник председника Покрајинске владе.
Члан 5.
Задаци Координационог тела јесу следећи:
-- успостављање тематске радне групе за израду Плана развоја АП Војводине за период 2021–2027. године (у даљем
тексту: План развоја) и усвајање Пословника о раду тематских радних група;
-- усвајање методологије за израду Плана развоја и давање
стручних коментара, сугестија и предлога у току израде поменутог плана развоја;
-- координирање радом тематских радних група и њихово
надзирање, као и именовање руководиоца тематских радних група;
-- утврђивање визије, односно жељеног стања развоја АП
Војводине;
-- анализирање предлога тематских радних група и пружање
препорука за њихово унапређивање;
-- усаглашавање циљева и извршавање приоритизације предложених мера тематских радних група и подгрупа;
-- дефинисање механизама спровођења и показатеља праћења
напретка у реализацији Плана развоја, на предлог тематских
радних група;
-- одлучивање о развојним пројектима који доприносе постизању циљева и мера Плана развоја, на предлог тематских
радних група;
-- обезбеђивање подршке у поступку израде и доношења и
представљања Плана развоја заинтересованим странама и
широј јавности;
-- одобравање предлога нацрта Плана развоја пре његовог подношења Покрајинској влади на усвајање;
-- праћење спровођења Плана развоја и испуњење показатеља
учинака;
-- дефинисање оквира и структуре извештаја о учинцима;
-- усвајање извештаја о испуњености показатеља пре њиховог
подношења Покрајинској влади на усвајање;
-- одлучивање о изменама и допунама Плана развоја, пре његовог подношења Покрајинској влади на усвајање;
-- израђивање комуникационог плана – План развоја АП
Војводине за период 2021–2027. године, након његовог усвајања;
-- спровођење свих активности у вези са израдом и усвајањем
извештаја о реализацији претходног планског документа,
Програма развоја АП Војводине 2014–2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета из Програма развоја АП Војводине.
Члан 6.
На рад Координационог тела примењиваће се Пословник Покрајинске владе.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 7.

За потребе Координационог тела, административне послове и
послове оперативне подршке обављаће Развојна агенција Војводине.
Члан 8.
У раду Координационог тела, по потреби и без права одлучивања, могу учествовати и представници других институција када
се разматрају питања од интереса за ове субјекте.
Члан 9.
Усвајањем ове одлуке престају да важе Одлука о образовању
Координационог тела за реализацију Програма развоја АП Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 27/14 и 20/15), као и
Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Координационог тела за реализацију Програма развоја АП Војводине
(„Службени лист АП Војводине ”, број: 53/18).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-53/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

251.
На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број:
37/14), те члана 21. Пословника Покрајинске владе („Службени
лист АП Војводине”, број: 28/19 и 30/19 – испр.), a у вези с чланом 8. ст. 1. и 5. Закона о планском систему Републике Србије
(„Службени гласник РС”, број: 30/18), као и с чланом 2. Уредбе о
обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 107/20),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ НАЦРТА ПЛАНА
РАЗВОЈА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА ПЕРИОД 2021–2027. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом одлуком покреће се процес израде нацрта Плана развоја
Аутономне покрајине Војводине за период 2021–2027. године (у
даљем тексту: План развоја).
Циљеви доношења Плана развоја јесу дефинисање ефикасног
модела организације и координације развојних политика Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина), утврђивање најоптималнијих решења за превазилажење затечених
развојних проблема и унапређивање друштвено-економског положаја свих грађана АП Војводине.
Члан 2.
Покрајинска влада ће донети посебну одлуку о образовању
Координационог тела за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја (у даљем тексту: Координационо тело).
Координационо тело ће донети индикативни план активности,
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односно утврдити распоред и динамику активности према фазама на основу методологије за израду Плана развоја, коју ће припремити Развојна агенција Војводине.
Члан 3.
Координационо тело ће формирати Тематске радне групе и
подгрупе за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине (у даљем тексту: Тематске
групе), које ће чинити представници покрајинских секретаријата.
Рад Тематских група регулисаће се пословником о раду тематских група, који ће донети Координационо тело.
Стручне, административне и оперативне послове за Координационо тело и Тематске радне групе обављаће Развојна агенција
Војводине.
Члан 4.
Процес израде Плана развоја биће организован у следећим фазама:
-- припрема и организација процеса израде Плана развоја – успостављање институционалног оквира за управљање процесом израде Плана развоја, регулисање рада, одговорности и задатака тела која су укључена у припрему и осмишљавање, као и у управљање израдом;
-- преглед и анализа постојећег стања;
-- дефинисање визије развоја;
-- дефинисање приоритетних циљева и мера;
-- дефинисање оквира за спровођење, праћење, извештавање и
вредновање Плана развоја;
-- усвајање и објављивање Плана развоја.
Транспарентност у процесу израде и спровођења Плана развоја, као и могућност укључивања свих заинтересованих страна
обезбедиће се у свим фазама, путем одржавања јавних консултација и јавних расправа у складу с прописима и израдом посебне
интернет странице за израду и праћење Плана развоја.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, а објављује
се и на интернет страници Покрајинске владе.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 016-4/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

252.
На основу чл. 16, 24 и 35а Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 - др.
одлука и 37/16) и чланa 11. и 22. Став 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
(„Службени лист АПВ”, број 66/20), у вези с чланом 38. Закона о
удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 – др. закон
и 44/18 – др.закон), покрајински секретар за социјалну политику,
демографију и равноправност полова донео је
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ
И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,
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БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ
О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ
ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
Овим правилником уређују се поступак и критеријуми за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику,
демографију и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат) за финансирање реализације програма или за обезбеђивање недостајућег дела средстава за финансирање програма од
јавног интереса, које реализују удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите и друштвене бриге о деци и популаризације
пронаталитетне политике у 2021. години, као и начин спровођења
јавног конкурса за избор програма удружења грађана и права и
обавезе удружења грађана чији се програм финансира, односно
суфинансира.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог правилника планирана су чланом 11.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), у
разделу 09 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, за реализацију програмских
активности у оквиру следећих програма:
Програм 0902 Социјална заштита, Програмска активност 1015
Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом;
Програм 0903 Породично-правна заштита грађана, Програмска активност 1006 Подршка удружењима за програме у области
друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике
Програм 0904 Борачко-инвалидска заштита, Програмска активност 1004 Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите.
Члан 3.
Удружењима грађана средства из члана 2. овог правилника
додељују се за финансирање реализације програма од јавног интереса или за обезбеђивање недостајућег дела средстава за финансирање програма и програмских активности и неопходних
функционалних расхода (у даљем тексту: програм).
Члан 4.
Средства из члана 2. овог правилника могу се доделити удружењима грађана уписаним у регистар код надлежног органа за
програме који се реализују на територији Аутономне покрајине
Војводине.
Средства из члана 1. овог правилника не додељују се: физичким лицима, индиректним корисницима буџета Аутономне покрајине Војводине, привредним субјектима и другим корисницима чије је финансирање уређено актима које доноси или на њих
дају сагласност Скупштина Аутономне покрајине Војводине или
Покрајинска влада.
Члан 5.
Додела средстава из члана 2. овог правилника спроводи се путем јавног конкурса који расписује Секретаријат, најмање једном
годишње, за следеће области од јавног интереса:
• област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом;
• област борачко-инвалидске заштите;
• област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике.
Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”, у јавном гласилу које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и на интернет страници Секретаријата www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.
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Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи
од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Члан 6.
Јавни конкурс из члана 5. овог правилника садржи податке о
акту на основу ког се расписује јавни конкурс, област од јавног
интереса која се подстиче или подржава, податке о висини укупних средстава која се додељују по јавном конкурсу, задатак који
је предмет јавног конкурса и рок за његов завршетак, податке о
кругу могућих учесника на јавном конкурсу, начину и року за
подношење пријава на јавни конкурс, критеријумима и мерилима за оцену пријава, обавезној документацији која се подноси уз
пријаву, као и друге податке важне за спровођење јавног конкурса.
Јавни конкурс може да садржи податак о максималном износу
средстава која се додељују удружењу грађана путем јавног конкурса за одређену област, као и податак о броју пријава које на
јавни конкурс може поднети удружење грађана.
Члан 7.
Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве чију
садржину утврђује Секретаријат (један примерак).
Уз пријаву из става 1. овог члана, прилаже се следећа обавезна документација: фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица
овлашћених за заступање), кратак историјат удружења, досадашња искуства на реализацији сличних програма.
Члан 8.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднела овлашћена лица и пријаве које нису поднете на утврђеном
обрасцу – неће се разматрати.
Пријаве подносилаца којима су додељивана средства путем
јавног конкурса Секретаријата, а који нису доставили извештај о
наменском утрошку средстава с документацијом – неће се разматрати.
Члан 9.
Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју образује покрајински секретар за социјалну политику,
демографију и равноправност полова, решењем којим се утврђује
састав и задаци комисије који се именују из реда запослених у
Секретаријату.
Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана.
Комисија на првој седници бира председника комисије који кординира радом комисије и води седнице. Комисија ради и одлучује
у пуном саставу и о свом раду води записник. Комисија одлуке
доноси већином од укупног броја чланова.
Чланови комисије - након доношења решења из става 1. овог члана – потписују изјаву којом потврђују да у предметном конкурсу
нису у сукобу интереса. Уколико у току поступка јавног конкурса
сазнају да могу доћи у сукоб интереса, чланови комисије о томе
без одлагања обавештавају покрајинског секретара, који предузима потребне мере како не би било штетних последица у даљем
току поступка јавног конкурса.
Члан 10.
Комисија процењује и вреднује програм удружења грађана
применом следећих критеријума, доделом одговарајућег броја
бодова:
1. Према референцама програма за област у којој се реализује
програм (укупно највише до 30 бодова):
• постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе и повезаности циљева и активности, дужина трајања програма
(до 10 бодова);
• број директних корисника програма (до 10 бодова);
• могућност развијања програма и његова одрживост (до 10
бодова).
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2. Према циљевима који се постижу реализацијом програма
(укупно највише до 40 бодова)
• допринос унапређивања стања у области у којој се програм
спроводи (до 20 бодова)
-- за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом: допринос заштити и унапређивању социјално-економског и друштвеног положаја, рехабилитацији, социјализацији и превенцији искључености лица са инвалидитетом,
лица у стању социјалне потребе и лица којима је потребна
посебна друштвена подршка;
-- за област борачко-инвалидске заштите: допринос заштити
и унапређивању социјално-економског и друштвеног положаја, рехабилитацији и социјализацији чланова удружења
бораца, ратних војних и цивилних инвалида рата, чланова
породица палих бораца и умрлих ратних војних инвалида,
као и допринос обележавању значајних датума;
-- за област друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике: допринос заштити деце, унапређивању
дечјег стваралаштва, побољшању услова за задовољење
основних потреба деце и бригу о породици, подстицању
рађања деце и унапређивању демографског развоја и популационе политике.
• допринос унапређивању положаја циљне групе (до 20 бодова)
3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања програма
из других извора (укупно највише до 30 бодова):
• процена економичности буџета програма и усклађености
буџета с планираним активностима (до 10 бодова);
• висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом
средстава на која се јавни конкурс односи (до 10 бодова);
• степен обезбеђености сопствених средстава или средстава
из других извора (до 10 бодова).
Члан 11.
Комисија сачињава прелиминарну листу вредновања и рангирања пријава удружења грађана на јавни конкурс применом критеријума из члана 10. ове одлуке, у року који не може бити дужи
од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Листе из става 1. овог члана објављују се на интернет страници
Секретаријата и учесници јавног конкурса имају право приговора
и увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од
три дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу из става 1. овог члана доноси комисија у року од 15 дана од дана његовог
пријема.
Након одлучивања по поднетим приговорима удружења грађана, комисија сачињава предлог листе вредновања и рангирања
пријава удружења грађана на јавни конкурс, која се објављује
на интернет страници Секретаријата и доставља покрајинском
секретару за социјалну политику, демографију и равноправност
полова ради одлучивања о додели и висини средстава.
Члан 12.
Решењем које је коначно, покрајински секретар за социјалну
политику, демографију и равноправност полова у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине
одлучује о додели средстава и висини средстава, у року од 30
дана од дана објављивања предлога листе вредновања и рангирања пријава удружења грађана на јавни конкурс, на интернет
страници Секретаријата.
Решење из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Секретаријата.
Члан 13.
На основу решења из члана 12. овог правилника, Секретаријат
и корисник средстава закључују уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито:
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предмет програма, рок у коме се програм реализује, износ средстава, инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења
средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма.
Корисник средстава, приликом закључења уговора из става 1.
овог члана, дужан је да - као гаранцију уредног извршења својих
уговорних обавеза - преда меничну изјаву с бланко меницом и
овлашћењем и фотокопију картона депонованих потписа лица
која је овластила пословна банка, на дан закључења уговора.
У случају да корисник средстава не изврши уговорне обавезе
или да их делимично изврши, Секретаријат ће попунити меницу
укупним износом новчаног дуговања корисника средстава на дан
попуњавања као „меницу са доспећем по виђењу”, с клаузулом
„без протеста” коју ће активирати ради наплате. Секретаријат је
обавезан да меницу врати удружењу грађана након реализације
предмета уговора у целости уколико је не искористи у складу са
ставом 2. овог члана.
Члан 14.
Секретаријат преноси додељена средства на основу уговора
из члана 13. ове одлуке на рачун удружења грађана – корисника
средстава у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине.
Члан 15.
Средства додељена по јавном конкурсу удружења грађана – корисници средстава могу користити искључиво за намене за које
су додељена и у обавези су да врате неутрошена средства. Уколико буде утврђено да удружење грађана – корисник средстава по
јавном конкурсу средства није користио наменски, Секретаријат
ће затражити повраћај пренетих средстава са законском затезном
каматом, рачунајући од дана уплате до дана поврата додељених
средстава.
Корисник средстава по јавном конкурсу дужан је да буџетској
инспекцији Аутономне покрајине Војводине омогући несметану
контролу наменског и законитог коришћења средстава по предмету уговора код удружења грађана – корисника средстава.
Члан 16.
Удружења грађана – корисници средстава по јавном конкурсу –
дужни су да, након реализације програма, Секретаријату поднесу
извештај (наративни и финансијски) о коришћењу средстава на
обрасцима које прописује Секретаријат и у року који је утврђен
уговором. Уз финансијски извештај доставља се и књиговодствена документација којом се правда законско и наменско трошење
пренетих средстава, а коју морају оверити лица овлашћена за заступање, односно координатор пројекта.
Члан 17.
Удружења грађана – корисници средстава по јавном конкурсу
– дужна су да у свим јавним публикацијама и приликом сваког
објављивања о програмима који се финансирају по јавном конкурсу наведу да је у њиховом финансирању учествовала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
Члан 18.
Овај правилника ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
БРОЈ: 139-401-529/2021-01
ДАТУМ:24. фебруар 2021. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

Страна 390 - Броj 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

24. фебруар 2021.

ПОСЕБНИ ДЕО

253.

II

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 –
друга одлука, 37/16, 29/17, 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”, бр. 21/16,
95/18, 95/18 – др. закон, 113/17, 113/17 – др. закон, 86/19 – др. закон и 157/20 – др. закон), 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 24. фебруара 2021. године, донела је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-54/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

255.
РЕШЕЊЕ
I
Огњен Карановић, мастер професор историје из Новог Сада,
поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, на период од три месеца.
II

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др.
закон, 86/19- др. закон и 157/20 – др. закон) и члана 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ
I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-55/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

254.

Др Вери Медић, доктору економских наука, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност, 25. фебруара 2021. године, престаје
рад на положају због протека времена на које је постављена.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

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, 95/18, 95/18 – др. закон, 113/17, 113/17 – др. закон, 86/19 – др.
закон и 157/20 – др. закон), као и с чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Золтан Тот поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине,
на период од три месеца.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-43/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

256.
На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 –
др.закон, 86/19- др. закон и 157/20– др. закон), члана 35. и члана
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Сл. лист АП Војводине“, број: 37/14)
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године,
донела је

24. фебруар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 8 - Страна 391

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Др Вера Медић, доктор економских наука, п о с т а в љ а се
за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност, почев од 26.
фебруара 2021. године, на период од три месеца.

Славољуб Арсенијевић, дипломирани економиста, поставља
се за вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, почев од 26. фебруара 2021. године, на
период од три месеца.

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: 02-31/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 02-63/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

257.

259.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
као и члана 26. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВˮ, број: 37/14, 54/14 – др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51. тачка 1.
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, 86/19 – др. закон и 157/20
– др. закон),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
као и члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВˮ, бр. 37/14, 54/14 – др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51. тачка 1.
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, 86/19 – др. закон и
157/20 – др. закон),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Славољубу Арсенијевићу, вршиоцу дужности подсекретара
Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, 25. фебруара
2021. године престаје рад на положају због протека времена на
које је постављен.

Маријани Четојевић, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам, 25. фебруара 2021.
године престаје рад на положају због протека времена на које је
постављена.

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: 02-60/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 02-61/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

258.

260.

На основу члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ, бр. 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 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, 86/19 – 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 24. фебруара 2021. године, донела је

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ, бр. 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 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”, бр. 21/16, 113/17,
95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 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 24. фебруара 2021.
године, донела је

Страна 392 - Броj 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

24. фебруар 2021.

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Маријана Четојевић, дипломирани економиста, поставља се
за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам, почев од 26. фебруара 2021. године на период од
три месеца.

Милан Јарић, дипломирани економиста, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду
и туризам, почев од 26. фебруара 2021. године, на период од три
месеца.

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: 02-64/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 02-65/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

261.

263.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и
члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АПВˮ, број: 37/14, 54/14 – др. одлука,
37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51. тачка 1. 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, 86/19 – др. закон и 157/20 – др.
закон),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је

На основу чл. 35 и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и
члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АПВˮ, број: 37/14, 54/14 – др. одлука,
37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51. тачка 1. 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, 86/19 - др. закон и 157/20 - др.
закон),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Милану Јарићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског
секретара за привреду и туризам, 25. фебруара 2021. године, престаје рад на положају због протека времена на које је постављен.
II

Јелени Добровић Бојановић, дипломираној графичарки професорки ликовне културе, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама, 25. фебруара 2021. године, престаје рад на
положају због протека времена на које је постављена.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 02-62/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 02-67/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

262.
На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ, бр. 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 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”, бр. 21/16, 113/17,
95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 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 24. фебруара 2021. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

264.
На основу члана 32. тачка 8, члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ″, број: 37/14), као и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ″, број:
37/14, 54/14, др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је

24. фебруар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 8 - Страна 393

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Јелена Добровић Бојановић, дипломирана графичарка – професорка ликовне културе, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама, почев од 26. фебруара 2021. године, на период од три месеца.

Mилан Дозет поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, почев од 26. фебруара 2021. године, на период од три месеца.

II

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

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-66/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-57/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

265.
На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др.
закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), 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) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је

267.
На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др.
закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), 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) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
I

I
Милану Дозету, вршиоцу дужности помоћника покрајинског
секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 25. фебруара 2021. године, престаје рад на положају, због протека времена на који је постављен.

Љиљани Петровић, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 25.
фебруара 2021. године, престаје рад на положају, због протека
времена на који је постављена.
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: 02-56/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 02-58/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

266.

268.

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 („Сл. гласник РС“, број: 21/16, 113/17,
95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - 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 24. фебруара 2021. године, донела је

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 („Сл. гласник РС“, број: 21/16, 113/17,
95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - 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 24. фебруара 2021. године, донела је
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РЕШЕЊЕ

24. фебруар 2021.

годину, који је усвојио Управни одбор Музеја Војводине, на 36.
седници, одржаној 26. јануара 2021. године.

I
Љиљана Петровић поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, почев од 26. фебруара 2021. године, на период од три
месеца.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-18/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-59/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

271.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

269.
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 24. фебруара 2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ

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 3. 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 24. фебруара 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Галерије ликовне уметности – поклон збирке Рајка Мамузића за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Галерије ликовне уметности – поклон збирке
Рајка Мамузића, на 30. седници одржаној 25. јануара 2021. године.
II

I
Даје се сагласност на Финансијски план Музеја Војводине за
2021. годину, који је усвојио Управни одбор Музеја Војводине, на
36. седници, одржаној 26. јануара 2021. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-36/2021-01
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-34/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

272.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

270.
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 24. фебруара 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Музеја Војводине за 2021.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 3. 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 18/2010),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Галерије ликовне уметности
поклон збирке Рајка Мамузића за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића, на 30. седници одржаној 25. јануара 2021. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

24. фебруар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

275.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-86/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

Број 8 - Страна 395

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

273.
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 6. 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 24. фебруара 2021. године, донела је

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 2. 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 24. фебруара 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Архива Војводине за
2021. годину, који је усвојио Управни одбор Архива Војводине, на
40. седници одржаној 29. јануара 2021. године.

РЕШЕЊЕ

II

I
Даје се сагласност на Финансијски план Позоришног музеја
Војводине за 2021. годину, који је донео Управни одбор Позоришног музеја Војводине, на седници одржаној 28. јануара 2021. године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-37/2021-01
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

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

276.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-7/2021-7
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

274.

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 2. 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 24. фебруара 2021. године, донела је

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 6. 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 24. фебруара 2021.
године, донела је

Даје се сагласност на Програм рада Aрхива Војводине за 2021.
годину, који је усвојио Управни одбор Архива Војводине, на 40.
седници одржаној 29. јануара 2021. године.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

Даје се сагласност на Програм рада Позоришног музеја
Војводине за 2021. годину, који је донео Управни одбор Позоришног
музеја Војводине, на седници одржаној 28. јануара 2021. године.

РЕШЕЊЕ
I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-103/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-21/2021-1
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

277.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Хрвата („Службени лист АПВ”, брoj: 7/08 и 6/09), као
и члана 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је

24. фебруар 2021.

РЕШЕЊЕ

војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу
војвођанских Словака, на 11. седници одржаној 26. јануара 2021.
године.

I

II

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу
војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за
2021. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу
војвођанских Хрвата, на 23. седници одржаној 26. јануара 2021.
године.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-41/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-39/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

280.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

278.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09) и
члана 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Хрвата („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), као
и члана 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је

I
Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2021.
годину, који је донео Управни одбор Завода за културу војвођанских
Словака, на 11. седници одржаној 26. јануара 2021. године

РЕШЕЊЕ

II

I
Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2021. годину,
који је донео Управни одбор Завода за културу војвођанских Хрвата, на 23. седници одржаној 26. јануара 2021. године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-123/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

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

281.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-105/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

279.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09) и
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 24. фебруара 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу

На основу члана 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 7. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе
које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Српског народног позоришта за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Српског
народног позоришта, на 4. седници одржаној 11. фебруара 2021.
године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

24. фебруар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

284.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-38/2021-1
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

Број 8 - Страна 397

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

282.

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 24. фебруара 2021. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

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 7. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Програм рада Гаранцијског фонда
Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, који је донео Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине,
на седници одржаној 28. јануара 2021. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Српског народног позоришта за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Српског
народног позоришта, на 4. седници одржаној 11. фебруара 2021.
године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-17/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-94/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

283.
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 24. фебруара 2021.
године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Финансијски план Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, који је
усвојио Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине
Војводине, на седници одржаној 28. јануара 2021. године.

285.
На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука УС и 18/20 – др. закон), члана 32.
став 1. тачка 22, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а
у вези с чланом 104. став 5. и с чланом 185. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број:
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Општине Бачка
Топола, број: 610-9/2020-V, од 23. децембра 2020. године, коју је
донела Скупштина Општине Бачка Топола, на седници одржаној
23. децембра 2020. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 022-13/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-42/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

286.
На основу члана 10. став 2. тачка 9. Покрајинске скупштинске
одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

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 24. фебруара 2021. године, донела је

24. фебруар 2021.
РЕШЕЊЕ
I

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Ценовник хортикултурног садног материјала број 4621/XXXVI-8 од 18. децембра 2020.године, који је
донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, на
седници одржаној 18. децембра 2020. године.

I

II

Даје се сагласност на Ценовник сувенира у инфо-центрима
заштићених подручја број: 4621/XXXVI-11 од 18. децембра 2020.
године, који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, на седници одржаној 18. децембра 2020. године.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 322-98/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 322-101/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

289.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

287.
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 24. фебруара 2021. године, донела је

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 24. фебруара 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Ценовник услуга за посетиоце у
заштићеним подручјима број: 4621/XXXVI-10 од 18. децембра
2020. године, који је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“,
Петроварадин, на седници одржаној 18. децембра 2020. године.

РЕШЕЊЕ

II

I
Даје се сагласност на Ценовник шумског садног материјала
број 4621/XXXVI-9 од 18. децембра 2020. године, који је донео
Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, на седници
одржаној 18. децембра 2020. године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 322-100/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

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

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

290.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 322-99/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

288.
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 24. фебруара 2021. године, донела је

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 24. фебруара 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Ценовника
дрвних сортимената и осталог дрвета за огрев број: 322/III-10-1,
коју је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, на седници одржаној 18. децембра 2020. године.

24. фебруар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 8 - Страна 399
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 022-101/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 322-97/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

291.
На основу чл. 34. став 2. и 39. став 1. Закона о култури („Службени лист РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 9.
став 2. Одлуке о оснивању Издавачког завода „Форум” ‒ Forum
Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”, број: 7/08), члана 32.
тачка 12, 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 24. фебруара 2021. године,
донела је

293.
На основу чл. 41. став 3. и 44а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32.
тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014),
а у вези с чланом 1. алинеја 8. 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 24. фебруара 2021.
године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Због истека мандата, престаје дужност председници и члановима Управног одбора Народног позоришта – Narodnog Kazalištа
– Népszínház у Суботици:

РЕШЕЊЕ
I
Габору Вирагу, професору мађарског језика и књижевности,
престаје дужност директора Издавачког завода „Форум” ‒ Forum
Könyvkiadó Intézet у Новом Саду, због истека мандата.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

1. Татјани Божић – председници;
2. Акошу Ујхељију – члану;
3. Драгом Вучковићу – члану;
4. Миланки Костић – чланици;
5. Александри Цупари – чланици;
6. Золтан Кудлику – члану;
7. Кристини Јаковљевић – чланици;
8. Карољу Ковачу – члану;
9. Хермини Грегуш Ердељи – чланици.
II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-119/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

292.
На основу члана 34. став 2. и 35. став 1. Закона о култури („Службени лист РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 9.
став 2. Одлуке о оснивању Издавачког завода „Форум” ‒ Forum
Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”, број: 7/08),, члана 32.
тачка 12, 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 24. фебруара 2021. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Габор Вираг, професор мађарског језика и књижевности,
именује се за директора Издавачког завода „Форум” ‒ Forum
Könyvkiadó Intézet у Новом Саду, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-144/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

294.
На основу чл. 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС” број: 72/09, 13/16, 30/2016 – испр. и 6/20), члана 32. тачка
12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези
с чланом 1. алинеја 8. 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 24. фебруара 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Именују се председница и чланови Управног одбора Народног
позоришта – Narodnog Kazalištа – Népszínház у Суботици, на период од четири године:

Страна 400 - Броj 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1. Татјана Божић, дипломирана правница – председница;
2. Акош Ујхељи, магистар економских наука – члан;
3. Валентин Венцел, дипломирани глумац – члан;
4. Мелинда Нађ Кишереш, дипломирана инжењерка грађевине – чланица;
5. Марко Марић, мастер економиста – члан;
6. Милорад Милојевић, дипломирани економиста – члан;
7. Хермина Грегуш Ердељи, дипломирана глумица – чланица из реда запослених;
8. Милан Вејновић, дипломирани глумац – члан из реда запослених;
9. Горан Мачковић, аутомеханичар – шеф сцене – члан из реда
запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-145/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у вези
с чланом 1. алинеја 8. 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 24. фебруара 2021.
године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Именују се председница и чланови Надзорног одбора Народног
позоришта – Narodnog kazalištа – Népszínház у Суботици, на период од четири године:
1. Сања Беђик, мастер историчарка уметности – председница;
2. Славица Рујевић, дипломирана правница – чланица;
3. Арпад Черник, дипломирани глумац – члан из реда запослених.
II

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

295.
На основу члана 45. став 4. и члана 48а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и
6/20), члана 32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 8. 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 24. фебруара 2021.
године,
донела је
РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-147/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

297.
На основу члана 8. став 2. и 3. Одлуке о оснивању Покрајинског
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ“, број: 3/01)
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
Због истека мандата, престаје дужност председнику и члановима Надзорног одбора Народног позоришта – Narodnog kazalištа
– Népszínház у Суботици:
1. Милошу Мародићу – председнику;
2. Милану Обрадовићу – члану;
3. Неду Илићу – члану.

I
Александар Богдановић, разрешава се дужности вршиоца
дужности директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде, због истека мандата.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-146/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

24. фебруар 2021.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

296.
На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32. тачка 12,
као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-16/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

298.
На основу члана 8. став 2. и 3. Одлуке о оснивању Покрајинског
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ“, број: 3/01)
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је

24. фебруар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ

-- Јасмина Благојевић, дипломирани правник-мастер из Темерина.

I
Александар Богдановић, именује се за директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-24/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

299.
На основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВˮ, број: 37/14) и члана 11. став 3. Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој
пољопривреде („Службени лист АПВˮ, број: 3/01),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године,
д о н е л а је

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-18/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

301.
На основу 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) и члана 6. став 3. Одлуке о оснивању
Покрајинског фонда за развој пољопривреде („Службени лист
АПВ“, број: 3/01)
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021.
године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I

РЕШЕЊЕ

Разрешавају се дужности чланови Савета Покрајинског фонда
за развој пољопривреде:

I
Срђан Љубичић, магистар пољопривредних наука, из Футога, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Покрајинског
фонда за развој пољопривреде.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-19/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

Број 8 - Страна 401

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник:
-- др Дејан Ј. Јанковић, доктор социолошких наука, из Новог Сада;
Чланови:
-- Горан Грбић, дипломирани економиста, из Футога;
-- Андреа Јухас, новинарка-уредница, из Будисаве;
-- Иван Павков, доктор пољопривредних наука, из Новог
Сада;
-- Павел Бенка, доктор биотехничких наука, из Бачког Петровца;
-- Ненад Магазин, доктор пољопривредних наука, из Новог
Сада;
-- Војислав Малешев, пољопривредник, из Каћа.

300.

II

На основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14) и члана 11. став 3. Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој
пољопривреде („Службени лист АПВ“, број: 3/01),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-20/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

I
У Надзорни одбор Покрајинског фонда за развој пољопривреде, именују се на период од четири године:
Председник:
-- Наташа Зекић, мастер инжењер заштите животне средине из Новог Сада.
Чланови:
-- Ристо Поповић, мастер електронике и рачунарства из Шајкаша;

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

302.
На основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14) и члана 6. став 3. Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој
пољопривреде („Службени лист АПВ“, број: 3/01),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године,
д о н е л а је

Страна 402 - Броj 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ
I

За председника и чланове Савета Покрајинског фонда за развој
пољопривреде, на период од четири године, именују се:
Председник:
-- Горан Станојевић, дипломирани економиста из Бачке
Паланке;
Чланови:
-- Сандра Бабић, дипломирани инжењер пољопривреде из
Новог Сада;
-- Верица Попов, дипломирани инжењер пољопривреде из
Ковиљ;
-- Ненад Бачић, дипломирани инжењер пејзажне
архитектуре из Новог Сада;
-- Драгана Мушицки, дипломирани економиста из Ђурђева;
-- Душан Варничић, мастер менаџер у туризму из Новог
Сада;
-- Андреа Јухас, дипломирани инжењер пољопривреде из
Новог Сада.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“.

24. фебруар 2021.

(„Службени лист АПВ”, број: 60/18), чл.124. и 133. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), чл.
32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021.
године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Драгана Килибарда, дипломирана правница из Суботице,
именује се за директорку Центра за породични смештај и
усвојење Суботица, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-36/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-21/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

305.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

303.
На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица
(„Службени лист АПВ”, број: 60/18), чл. 125. и 133. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), чл. 32.
став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021.
године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Драгана Килибарда, дипломирана правница из Суботице,
разрешава се дужности вршиоца дужности директорке Центра за
породични смештај и усвојење Суботица.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-29/2021
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за
трансфузију крви Војводине:
- председница:
Проф. др Љиљана Андријевић, вандредна професорка на
катедри за биохемију из Новог Сада, представница оснивача;
- чланови:
1. Др Синиша Ђекић, доктор медицине, спец. медицине
рада из Новог Сада, представник оснивача;
2. Снежана Анђелић, медицинска сестра техничар из Новог
Сада, представница оснивача;
3. Прим. др Јасмина Грујић, докторка медицине спец.
трансфузиологије из Новог Сада, из здравствене установе;
4. Дражен Кендришић, дипломирани правник из Новог
Сада, из здравствене установе.
II

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

304.
На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-83/2021-01
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

24. фебруар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

306.

Број 8 - Страна 403
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Завода за трансфузију крви Војводине, именују се:
- за председницу:
Прим. др сци. стом. Даница Поповић, докторка стоматологије, спец. дечије и превентивне стоматологије из Новог Сада,
представница оснивача.
- за чланове:
1. Братољуб Бркљача, доктор медицине, спец. опште медицине из Новог Сада, представник оснивача;
2. Д р Светлана Војводић, доктор медицине, спец. трансфузиологије-хематологије из Новог Сада, из здравствене установе.
Председник и чланови Управног одбора Завода за трансфузију
крви Војводине, именују се на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

308.
На основу чл. 113. став 4. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021.
године донела
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Завода за трансфузију крви Војводине, именују се:
- за председницу:
Александра Обреновић, мастер економиста из Новог Сада,
представница оснивача;
		
- за чланове:
1. др Милка Будаков, докторка медицине, спец. педијатрије
из Новог Сада, представница оснивача;
2. др Мирјана Крга Милановић, докторка медицине. спец.
трансфузиологије из Новог Сада, из здравствене установе.
Председник и чланови Надзорног одбора Завода за трансфузију
крви Војводине, именују се на период од четири године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-83/2021-02
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

127 Број: 022-83/2021-03
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

II
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

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

307.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Завода за трансфузију крви Војводине:
- председница:
Јелена Лазић, мастер организаторка здравствене неге, представница оснивача.
- чланови:
1. Снежана Ковачевић, лаборант из Новог Сада, представница оснивача;
2. др Биљана Пековић, докторка медицине, спец. трансфузиологије из Новог Сада, из здравствене установе.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

127 Број: 022-83/2021-04
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

309.
На основу члана 69. ст. 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. 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 седници одржаној 24. фебруара 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
127 БРОЈ: 401-9/2021-9,
(„Службени лист АПВ”, број: 4/2021),
ОД 27. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ
1. УКИДА СЕ РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ, 127 Број: 401-9/2021-9, од 27.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

јануара 2021. године, објављено у „Службеном листу АПВ”,
број: 4/2021, од 27. јануара 2021. године.
2. О реализацији овог решења ‒ у оквиру својих надлежности
‒ стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-9-1
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

310.
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 седници одржаној 24. фебруара 2021.
године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 41.966.726,66 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 Управу за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине, по основу употребе
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се
Општини Опово за финансирање доградње школског објекта
у Предшколској установи „Бамби”, у насељу Сефкерин.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није
законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-20
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

311.

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 17 – Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, Програм 1505 Регионални развој, Програмска активност 1010 Подршка пројектима у области образовања,
ученичког и студентског стандарда, функционална класификација 960 Помоћне услуге у образовању, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 463
Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери
осталим нивоима власти износ од 41.966.726,66 динара (словима: четрдесет један милион девет стотина шездесет шест
хиљада седам стотина двадесет шест динара и 66/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију
Врста буџетске
класификације

24. фебруар 2021.

На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 3.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број: 66/20),
те у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као
и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА
У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1.

Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
– у износу од 2.000.000,00 динара (словима: два милиона
динара и 00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

16 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

2.000.000,00

Глава

00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

2.000.000,00

Програм

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде

2.000.000,00

Програмска активност/пројекат

1002 Промоција извоза путем сајамских наступа

2.000.000,00

Функционална класификација

411 Општи економски и комерцијални послова

2.000.000,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00

Економска класификација

454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

2.000.000,00

4541 Текуће субвенције приватним предузећима

2.000.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16

2.000.000,00

24. фебруар 2021.

2.
3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

преносе се у текућу буџетску резерву, 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 износ од 2.000.000,00 динара, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке смањује
се у оквиру Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2.000.000,00 динара, а у истом износу увећава се
апропријација текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије, на годишњем нивоу права
потрошње.
О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам
и Покрајински секретаријат за финансије.
Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

куће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским
класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за исплату једнократне солидарне здравствене помоћи у 2021. години, у
складу с чланом 52а Колективног уговора за органе Аутономне
покрајине Војводине.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Управа за заједничке послове покрајинских органа и
Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Управа за заједничке послове покрајинских органа преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом
прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-22
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-8/2021-2
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

312.
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 седници одржаној 24. фебруара 2021.
године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 19 – Управи за заједничке послове покрајинских органа, Програм 0606 Подршка раду органа јавне управе, Програмска активност 1004 Администрација и управљање, функционална класификација 133 Остале опште услуге, извор финансирања
01 00 Општи приходи и примања буџета, износ од 12.000.000,00
динара (словима: дванаест милиона динара и 00/100), на економској класификацији 414 Социјална давања запосленима односно 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, а због недовољно
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из
тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 12.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота
– увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Управу за заједничке
послове покрајинских органа, по основу употребе средстава те-
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ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

313.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и
113/17, 95/2018, 31/19, 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 седници одржаној 24. фебруара 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 15 Покрајински секретаријат за спорт и омладину,
Програм 1301 Развој система спорта, Програмска активност 1005
Администрација, управљање и надзор, функционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, укупан износ од 800.000,00
динара (словима: осам стотина хиљада динара и 00/100) на
економској класификацији 414 Социјална давања запосленима, од
чега на економској класификацији 4141 Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, износ од 200.000,00
динара (словима: две стотине хиљада динара) и на економској
класификацији 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, износ
од 600.000,00 динара (словима: шест стотина хиљада динара и
00/100), а због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намена из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се
за 800.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину и
поступку за измену периодичног плана и извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења намењено је за исплату нак-
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наде за боловање и једнократне солидарне помоћи за здравствену
превенцију запослених у складу са чланом 52а Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
спорт и омладину преузеће обавезу на основу писаног уговора,
или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-23
Нови Сад, 24. фебруар 2021. године

24. фебруар 2021.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА
ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Милану Антићу, вршиоцу дужности помоћника генералног
секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, престаје
дужност вршиоца дужности помоћника генералног секретара
Скупштине Аутономне покрајине Војводине - службеника на
положају, закључно са 28. фебруаром 2021. године, због истека
времена на који је постављен.
II

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

314.
На основу чл. 49. став 1. и 51. тачка 1) и 56. став 1. Закона
о запосленима у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 13/17, 113/17,
95/18, 113/17- др.закон, 95/18 - др.закон, 86/19 - др.закон и 157/20др.закон) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 60/2018-пречишћен текст),
Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 12. фебруара
2021. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА
ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Драгутину Галовићу, вршиоцу дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, престаје дужност вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине - службеника на
положају, закључно са 28. фебруаром 2021. године, због истека
времена на који је постављен.
II
Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 БРОЈ: 112-71/2021-18
Нови Сад, 12. фебруар 2021. године
Председника Oдбора
Милан Влаисављевић

101 БРОЈ: 112-70/2021-18
Нови Сад, 12. фебруар 2021. године

316.
На основу чл. 49. став 1. и 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 13/17, 113/17, 95/18, 113/17- др.
закон, 95/18 - др.закон, 86/19 - др.закон и 157/20- др.закон) и члана
70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 60/2018-пречишћен текст),
Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 12. фебруара
2021. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА
ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Драгутин Галовић, дипломирани правник из Новог Сада, поставља се за вршиоца дужности помоћника генералног секретара
Скупштине Аутономне покрајине Војводине почев од 01. марта
2021. године до постављења службеника на полoжај по спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 БРОЈ: 112-73/2021-18
Нови Сад, 12. фебруар 2021. године

315.
На основу чл. 49. став 1. и 51. тачка 1) и 56. став 1. Закона о запосленима у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 13/17, 113/17, 95/18, 113/17др.закон, 95/18 - др.закон, 86/19 - др.закон и 157/20- др.закон) и
члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 60/2018-пречишћен текст),
Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 12. фебруара
2021. године, донео је

Председника Oдбора
Милан Влаисављевић

Председника одбора
Милан Влаисављевић

317.
На основу чл. 49. став 1. и 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 13/17, 113/17, 95/18, 113/17- др.
закон, 95/18 - др.закон, 86/19 - др.закон и 157/20- др.закон) и члана
70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 60/2018-пречишћен текст),

24. фебруар 2021.
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Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 12. фебруара
2021. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА
ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Милан Антић, дипломирани економиста из Новог Сада, поставља се за вршиоца дужности помоћника генералног секретара
Скупштине Аутономне покрајине Војводине почев од 01. марта
2021. године до постављења службеника на полoжај по спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 БРОЈ: 112-72/2021-18
Нови Сад, 12. фебруар 2021. године
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закон, 95/18 - др.закон, 86/19 - др.закон и 157/20- др.закон) и члана
70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 60/2018-пречишћен текст),
Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 12. фебруара
2021. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА
ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Др Сандра Стојковић, доктор правних наука из Новог Сада, поставља се за вршиоца дужности помоћника генералног секретара
Скупштине Аутономне покрајине Војводине почев од 12. фебруара 2021. године до постављења службеника на полoжај по спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Председника Oдбора
Милан Влаисављевић

318.
На основу чл. 49. став 1. и 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 13/17, 113/17, 95/18, 113/17- др.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
101 БРОЈ: 112-75/2021-18
Нови Сад, 12. фебруар 2021. године

Председника Oдбора
Милан Влаисављевић
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24. фебруар 2021.

OGLASNI DEO
319.
На основу члана 5. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег
образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној
покрајини Војводини („Сл. лист АПВ“, бр. 14/15 и 10/17), члана 3.
Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине
- националне заједнице за финансирање и суфинансирање програмa и пројеката у области основног и средњег образовања и
васпитања у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист
АПВ“, бр.10/20), а у вези сa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
(„Службени лист АПВ“, бр. 66/20), Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне
заједнице расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО –
ВАСПИТНОГ
ПРОЦЕСА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА – ТРОШКОВИ
УЧЕСТВОВАЊА СРЕДЊИХ ШКОЛА
СА СЕДИШТЕМ У АП ВОЈВОДИНИ
НА EXPOONLINE САЈМУ ОБРАЗОВАЊА «ПУТОКАЗИ»
У НОВОМ САДУ ЗА 2021. ГОДИНУ
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу
и националне мањине-национале заједнице ће, у складу са Финансијским планом и финансијским могућностима у буџетској
2021. години, финансирати и суфинансирати пројекте у области
подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови учествовања средњих школа са седиштем у
АП Војводини на EXPOONLINE сајму образовања "Путокази" у
Новом Саду за 2021. годину у узносу од 1.000.000,00 динара.
Право учествовања на Конкурсу имају установе средњег образовања на територији АП Војводине, чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Наведена средства намењена су за подизање квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – за трошкове
учествовања средњих школа са седиштем у АП Војводини на
EXPOONLINE сајму образовања «Путокази» у Новом Саду за
2021. годину, који ће се одржати у периоду од 24. до 26. марта
2021. године.
Подносилац пријаве, уз пријаву на конкурс, треба да приложи:
1) фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју,
2) понуда/предрачун понуђача за трошкове учешћа на
EXPOONLINE сајму образовања «Путокази» у Новом
Саду за 2021. годину.
ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАЊА
О додели средстава корисницима одлучује покрајински секретар надлежан за послове образовања на предлог Комисије за
спровођење конкурса, која разматра пристигле захтеве.
Критеријуми за доделу средстава у складу са чланом 11. тачка 2. алинеја 1, 2. и 5. Правилника о додели буџетских средстава

покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег
образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини су:
- величина циљне групе којој је намењена on-line презентација
установе,
- степен укључености циљне групе којој је пројекат намењен,
у on-line презентацију установе,
- у кљученост партнерских институција у реализацију пројекта.
Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну документацију или информације.
Уколико пријаву потписује лице по овлашћењу, неопходно је
приложити уредно овлашћење за потписивање.
Пријава на конкурс се подноси у писменој форми, на јединственом обрасцу који се објављује на интернет страници Секретаријата.
Једно правно лице може да поднесе једну пријаву.
Резултати конкурса се објављују на интернет страници Секретаријата.
Рок за подношење пријава на конкурс је 04. март 2021. године.
Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу
и националне мањине-националне заједнице
„Конкурс за трошкове учествовања на EXPOONLINE сајму
образовања «Путокази» у Новом Саду за 2021. годину“
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Комисија неће разматрати:
–
непотпуне пријаве
–
неблаговремене пријаве
–
недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица
која су неовлашћена и субјеката који нису предвиђени
конкурсом)
–
пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене
–
пријаве корисника који у претходном периоду нису оправдали додељена средства путем финансијских и наративних извештаја.
Образац упитника се може преузети од 24. фебруара 2021. године на званичној Web презентацији Покрајинског секретаријата
за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице: www.puma.vojvodina.gov.rs.
Информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 021/
487 48 67, 487 42 41.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БРОЈ: 128-451-313/2021-01
ДАТУМ: 24.02.2021.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

24. фебруар 2021.
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нето износу од 200.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима.

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – други
пропис, 37/2016, 29/2017, 24/19 и 66/20), Покрајинске скупштинске
одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине
и покрајинских признања (,,Сл. Лист АП Војводине’’, бр. 54/2018),
члана 3. Покрајинске уредбе о поступку за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин’’ (,,Сл. Лист АП
Војводине’’, бр. 6/2019), Комисија за доделу Покрајинске награде
и покрајинских признања упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
,,МИХАЈЛО ПУПИН’’
Комисија за доделу Покрајинске награде и покрајинских признања упућује јавни позив свим заинтересованим правним и физичким лицима да поднесу предлог за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин’’, која се додељује 25.
новембра 2021. године, као највише признање физичком лицу за
дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне резултате у свим
областима стваралаштва, чиме је дат трајан допринос развоју Аутономне покрајине Војводине.
Право предлагања кандидата за доделу Награде Аутономне
покрајине Војводине ,,Михајло Пупин’’ имају правна и физичка
лица.
Право на Награду Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло
Пупин’’ може бити физичко лице за дугогодишњи рад, лично
залагање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва,
чиме је дат трајан допринос развоју Аутономне покрајине Војводине.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, подацима о кандидату и резултатима његовог рада чиме је дат трајан
допринос развоју Аутономне покрајине Војводине.
Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која се
после одлучивања о додели Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин’’ не враћа предлагачу.
Одлуку о додели Награде Аутономне покрајине Војводине
,,Михајло Пупин’’, доноси Комисија за доделу Покрајинске награде и покрајинских признања.
Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
 ормулар – предлог за доделу Награде Аутономне покраји1. ф
не Војводине ,,Михајло Пупин’’- преузима се са сајта www.
kultura.vojvodina.gov.rs
2. доказ за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва, чиме је дат трајан
допринос развоју Аутономне покрајине Војводине;
3. професионална биографија
4. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.
Рок и начин достављања предлога: Рок за подношење предлога
за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин’’ траје до 31. августа 2021. године. Предлози се достављају
поштом препоручено са назнаком „Јавни позив за подношење
предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине
,,Михајло Пупин’’, Покрајински секретаријат за културу, јавно
информисање о односе с верским заједницама, Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Награда Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин’’
додељује се 25. новембра 2021. године.
Награда Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин’’
додељује се у виду дипломе, уметничког предмета и у новчаном

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање о односе с верским заједницама путем телефона 021/487-4438, или путем електронске поште: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
БРОЈ: 137-17-2/2021-04
ДАТУМ: 23. фебруар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
др Ненад Крстић

321.
На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ», бр. 37/2014, 54/2014 – други
пропис, 37/2016, 29/2017, 24/19 и 66/20), Покрајинске скупштинске
одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине
и покрајинских признања (,,Сл. Лист АП Војводине’’, бр. 54/2018),
члана 3. Покрајинске уредбе о поступку за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин’’ (,,Сл. Лист АП
Војводине’’, бр. 6/2019), Комисија за доделу Покрајинске награде
и покрајинских признања упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ – ПРИЗНАЊЕ
,,ПАВЛЕ ЈОВАНОВИЋ’’
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама упућује јавни позив свим заинтересованим уметничким и струковним удружењима, установама
културе, националним саветима националних мањина, другим
правним и физичким лицима да предложе физичко или правно
лице са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини Војводини, за значајна остварења у области уметности за
доделу покрајинског признања у области уметности - Признање
,,Павле Јовановић’’, које се додељује за посебан допринос уметничком стваралаштву за резултате постигнуте у 2020. години.
Право предлагања кандидата за доделу покрајинског признања
у области уметности имају правна и физичка лица.
Право на покрајинско признање има физичко или правно лице
пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини
Војводини.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, подацима о кандидату и резултатима његовог рада постигнутим у
2020. години.
Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа
предлагачу.
Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за
доделу Награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских
признања.
Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1. ф
 ормулар – предлог за доделу покрајинског признања у
области уметности – Признање ,,Павле Јовановић’’, које се
додељује за посебан допринос уметничком стваралаштву преузима се са сајта www.kultura.vojvodina.gov.rs
2. фотокопија личне карте, односно очитана лична карта за
кандидата које је физичко лице, односно извод из одговарајућег регистра за правно лице, као доказ да је кандидат са
пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини
Војводини;
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3. фотокопију потврде о пореском идентификационом броју –
ПИБ-у – за правна лица;
4. доказ о постигнутим резултатима у области уметности у
2020. години;
5. професионална биографија
6. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.
Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење
предлога за доделу покрајинског признања у области уметности
– Признање ,,Павле Јовановић’’ траје до 30. априла 2021. године.
Предлози се достављају поштом препоручено са назнаком „Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области уметности – Признање ,,Павле Јовановић”,
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање о односе с верским заједницама, Булевар Михајла Пупина 16, 21000
Нови Сад.
Покрајинско признање у области уметности - Признање ,,Павле
Јовановић” додељује се 15. маја 2021. године.
Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новчаном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима
и доприносима.
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање о односе с верским заједницама путем телефона 021/487-4438, или путем електронске поште: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
БРОЈ: 137-17-1/2021-04
ДАТУМ: 23. фебруар 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић

322.
На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Сл. лист АП Војводине», бр. 37/2014, 54/2014
- др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/2020), члана 5. тачка 3.
и члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских
признања (,,Сл. лист АП Војводине“, бр. 54/2018), члана 4. и члана
5. став 1. Покрајинске уредбе о поступку за доделу покрајинских
признања (,,Сл. лист АП Војводине“, бр. 6/2019), Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност упућује
                 
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ НАУКЕ - ПРИЗНАЊЕ ,,МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност упућује јавни позив свим заинтересованим
научноистраживачким организацијама, као и другим правним и
физичким лицима да предложе физичко лице са пребивалиштем
у Аутономној покрајини Војводини, за значајна остварења у области науке као кандидата за доделу покрајинског признања –

24. фебруар 2021.

Признање ,,Милутин Миланковић“, које се додељује за научно
остварење, односно научни рад, а представља допринос развоју
научне области, објављен у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања, за резултате постигнуте у 2020. години.
Право предлагања кандидата за доделу покрајинског признања
у области науке имају правна и физичка лица.
Право на покрајинско признање може остварити физичко лице
са пребивалиштем у Аутономној покрајини Војводини.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, подацима о кандидату и резултатима његовог рада постигнутим у
2020. години.
Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа
предлагачу.
Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за
доделу награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских
признања.
Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1. формулар – предлог за доделу покрајинског признања у области науке – Признање ,,Милутин Миланковић“, које се
додељује за научно остварење, односно научни рад, а представља допринос развоју научне области, објављен у научној
и стручној литератури, одговарајућим научним часописима
или другим начином јавног саопштавања
(преузима се са сајта www. apv-visokoobrazovanje.vojvodina.
gov.rs);
2. фотокопија личне карте, односно очитана лична карта за
кандидата које је физичко лице, као доказ да је кандидат са
пребивалиштем у Аутономној покрајини Војводини;
3. доказ о постигнутим резултатима у области науке у 2020.
години;
4. професионална биографија
5. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.
Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење
предлога за доделу покрајинског признања у области науке – Признање ,,Милутин Миланковић“ траје до 30. априла 2021. године.
Предлози се достављају поштом препоручено са назнаком Јавни
позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области науке – Признање ,,Милутин Миланковић“,
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Покрајинско признање у области науке – Признање ,,Милутин
Миланковић“ додељује се 15. маја 2021. године.
Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новчаном нето износу од 100.000,00 динара.
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност
преко телефона 021/487-4039 или путем електронске поште: nela.
milisic@vojvodina.gov.rs
Број: 142-17-3/2021-01
Датум: 23. фебруар 2021.

Покрајински секретар
Проф. др Зоран Милошевић

24. фебруар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 8 - Страна 411

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

269.

ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
249.

250.
251.

Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за
решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине
Војводине за 2021. годину
Одлука о образовању Координационог тела за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији плана развоја АП Војводине 2021-2027.
Одлука о покретању процеса израде нацрта Плана
развоја Аутономне покрајине Војводине за период
2021-2027. године

270.
271.
272.
385
273.
386
387

Правилник о поступку и критеријумима за доделу
средстава Покрајинског секретаријата за социјалну
политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и
заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2021. години;

254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту
животне средине
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо
образовање и научноистраживачку делатност
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и
научноистраживачку делатност
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за
привреду и туризам
Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и
туризам
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Решење о престанку дужности вршиоца дужности
помоћника покрајинског секретара за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Решење о престанку дужности вршиоца дужности
помоћника покрајинског секретара за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство

275.

277.
278.
279.
387

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
253.

274.

276.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
252.

Редни број

280.
281.
282.

390

283.

390

284.

390

285.

390

286.

391

287.

391

288.

391

289.

391
290.
392
392
392

291.
292.
293.

392
294.
393
295.
393
296.
393
297.
393

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на Финансијски план
Музеја Војводине за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Војводине за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка
Мамузића за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Позоришног музеја Војводине за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришног музеја Војводине за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Архива Војводине за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Архива Војводине за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Хрвата-Zavoda za
kulturu vojvođanskih Hrvata за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата- Zavoda za kulturu
vojvođanskih Hrvata за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Словака- Ústav pre
kultúru vojvodinských Slovákov за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Словака- Ústav pre
kultúru vojvodinských Slovákov за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Српског народног позоришта за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Српског народног позоришта за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине
за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине
за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и
допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на
територији Општине Бачка Топола
Решење о давању сагласности на Ценовник сувенира
у инфо-центрима заштићених подручја ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
Решење о давању сагласности на Ценовник шумског
садног материјала ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
Решење о давању сагласности на Ценовник хортикултурног садног материјала ЈП „Војводинашуме“,
Петроварадин
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга за
посетиоце у заштићеним подручјима ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени
и допуни Ценовника дрвних сортимената и осталог
дрвета за огрев ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
Решење о престанку дужности директора Издавачког завода „Форум“ Forum Könyvkiadó Intézet Нови
Сад
Решење о именовању директора Издавачког завода
„Форум“ Forum Könyvkiadó Intézet Нови Сад
Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Народног позоришта – Narodnog
Kazalištа – Népszínház у Суботици
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Народног позоришта– Narodnog
Kazalištа – Népszínház у Суботици
Решење о престанку дужности председника и
чланова Надзорног одбора Народног позоришта–
Narodnog Kazalištа – Népszínház у Суботици
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народног позоришта– Narodnog
Kazalištа – Népszínház у Суботици
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Покрајинског фонда за развој пољопривреде

394
394
394
394
395
395
395
395
395
396
396
396
396
397
397
397
397
397
398
398
398
398
399
399
399
399
400
400
400

Страна 412 - Броj 8
Редни број
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Предмет

Страна

Решење о именовању директора Покрајинског фонда
за развој пољопривреде
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Покрајинског фонда за развој пољопривреде
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског фонда за развој пољопривреде
Решење о разрешењу председника и чланова Савета
Покрајинског фонда за развој пољопривреде
Решење о именовању председника и чланова Савета
Покрајинског фонда за развој пољопривреде
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности
директора Центра за породични смештај и усвојење
Суботица
Решење о именовању директора Центра за породични смештај и усвојење Суботица
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за трансфузију крви Војводине
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за трансфузију крви Војводине
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за трансфузију крви Војводине
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за трансфузију крви Војводине
Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-9 од 27.
јануара 2021. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-20
Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-2
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-22
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-23

400

315.

Решење о престанку дужности вршиоца дужности
помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
Решење о престанку дужности вршиоца дужности
помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

316.

401

317.

401

318.

401

Предмет

Страна

Решење о постављењу дужности вршиоца дужности
помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
Решење о постављењу дужности вршиоца дужности
помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
Решење о постављењу дужности вршиоца дужности
помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

402

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

402

319.

401

402
403
403
403
403

404

320.
321.

405
405

406
407

408

Јавни позив за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло
Пупин“
Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајиснког признања у области уметности-Признање
„Павле Јовановић“

409
409

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ
322.

406

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања-трошкови учествовања средњих школа са седиштем у АП Војводини
на EXPOONLINE сајму образовања „Путокази“ у
Новом Саду за 2021. годину;

406

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА

404

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
314.

Редни број

24. фебруар 2021.

Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајиснког признања у области науке-признање
„Милутин Миланковић“

406

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
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