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ПОСЕБАН ДЕО

680.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број: 37/14) а у вези са чланом  10. став 2. тачка 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ 
(„Службени лист АПВ“, број: 53/16),

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. априла 2021. го-
дине, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута  ЈП „Војводи-
нашуме“, Петроварадин, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Војво-
динашуме“, на I седници одржаној 1. априла 2021. године, под 
бројем: 1101/I-5.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 322-233/2021  
Нови Сад, 29. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

681.

На основу члана 19. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број: 66/20), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној   29. априла 2021. го-
дине,           д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Д а ј е  с е  с а г л а с н о с т на Одлуку о расподели дела вишка 
прихода над расходима из 2020. године, број:  УО-40-04-01/2021, 
од 7. априла 2021.  године,  коју је донео Управни одбор Институ-
та БиоСенс-Истраживачко-развојни институт за информационе 
технологије биосистема, за набавку опреме. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-2037/2021  
Нови Сад, 29. април 2021. године 

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

682.

На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени 
лист АПВ”, брoj: 2/10 и 23/18), члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма заштите при-
родних добара за 2021. годину, Покрајинског завода за заштиту 
природе, које је донео Управни одбор Покрајинског завода за 
заштиту природе, на 5. седници одржаној 30. марта 2021. године.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-2/2021-2 
Нови Сад, 29. април 2021. године 

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

683.

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 29. априла 2021. годи-
не,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА 

У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину – у изно-
су од 15.000.000,00 динара (словима: петнаест милиона динара и 
00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у сле-
дећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације

Износ

(у динарима)

Раздео 14 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ 15.000.000,00

Глава 00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај 15.000.000,00

Програм 0701 Уређење и надзор у области саобраћаја 15.000.000,00

Програмска активност/
пројекат 1003 Развој саобраћаја и путне инфраструктуре 15.000.000,00

Функционална 
класификација 450 Саобраћај 15.000.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 15.000.000,00

Економска 
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 15.000.000,00

 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 15.000.000,00

                                            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14                                                                                     15.000.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински се-
кретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, 
Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функцио-
нална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и при-
мања буџета износ од 15.000.000,00 динара, економска класифи-
кација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке смањује се 
у оквиру Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај за 15.000.000,00 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, ста-
раће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство 
и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије. 

Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-8/2021-6 
Нови Сад, 29. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

684.

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), те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не 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 29.  априла 2021. го-
дине,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету  Аутономне покрајине Војводине за 2021. го-
дину 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, економ-
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ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 14 – Покрајинском секретаријату за енер-
гетику, грађевинарство и саобраћај, Програм 0502 Енергетска 
ефикасност, Пројекат 4012 Услуга израде елабората енергетске 
ефикасности, функционална класификација 430 Гориво и енер-
гија, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџе-
та, економскa класификацијa 424 Специјализоване услуге, 4249 
Остале специјализоване услуге, износ од 15.000.000,00 динара 
(словима: петнаест милиона динара и 00/100), због непланира-
них средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Отвара се апропријација на годишњем нивоу за Покрајински 
секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у износу 
од 15.000.000,00 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 које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Отварање апропријације по основу употребе средстава те-
куће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се за финан-
сирање израде елабората енергетске ефикасности за објекте 
на територији Аутономне покрајине Војводине. Израда елабо-
рата енергетске ефикасности на територији АП Војводине јес-
те наставак сарадње са Европском банком за обнову и развој у 
реализацији пројекта „Енергетска ефикасност јавних зграда 
у АП Војводини”, а с циљем унапређивања енергетских својс-
тава објеката.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај преузеће обавезу на ос-
нову писаног уговора, или другог правног акта, уколико друга-
чије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-52  
Нови Сад, 29. април 2021. године  

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

685.

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. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не 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 29. априла 2021. годи-
не,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.  Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 19 – Управи за заједничке послове покрајинских 

органа, Програм 0606 Подршка раду органа јавне управе, Про-
грамска активност 1005 Послови подршке (набавка, одржавање 
и услуге) у раду покрајинских органа, функционална класифика-
ција 133 Остале опште услуге, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, износ од 6.040.108,12 динара (сло-
вима: шест милиона четрдесет хиљада стотину осам динара и 
12/100), на економској класификацији 515 Нематеријална имови-
на, 5151 Нематеријална имовина, а због непланираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Отвара се апропријација на годишњем нивоу у Управи за зајед-
ничке послове покрајинских органа у износу од 6.040.108,12 ди-
нара, 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 изда-
така (квоте) за одређени период које утврђује покрајински орган 
надлежан за послове финансија.

2. Отварање апропријације у Управи за заједничке послове по-
крајинских органа, по основу употребе средстава текуће буџет-
ске резерве, у износу и распореду према буџетским класифика-
цијама из тачке 1. овог решења, намењено је за финансирање 
прибављања покретних ствари (89 уметничких дела), које су 
у власништву Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад – у сте-
чају, у својину 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 посло-
ве покрајинских органа преузеће обавезу на основу писаног уго-
вора, или другог правног акта, уколико другачије није законом 
прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-53  
Нови Сад, 29. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

686.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у 
вези с чланом 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама 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 29. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Јелени Вујков, вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за здравство, 3. мајa 2021. године престаје рад на поло-
жају, због протека времена на који је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-140/2021 
Нови Сад, 29. април 2021. године 

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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687.

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 једи-
ницама 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 29. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Јелена Вујков поставља се за вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за здравство почев од 4. маја 2021. године, 
на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-141/2021  
Нови Сад, 29. април 2021. године 

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

688.

На основу члана 48. став 1. и члана 52. став 1. тачке 1. и 4. За-
кона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник 
РС”, број: 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19), члана 36. став 1. 
тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покраји-
не Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлу-
ка Уставног суда IУz 353/09) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној  29. априла 2021. годи-
не,           д о н е л а   ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управном одбору Средњошколског дома Нови Сад, разреша-
вају се дужности:

- чланови:

 -  Мирјана Ђукић, мастер хемичар из Новог Сада, представница 
из реда оснивача, на лични захтев;

-  Тања Голубовић, административни техничар из Бачког До-
брог Поља, представница из реда родитеља, због престанка 
основа по којем је именована.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-235/2021  
Нови Сад, 29. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

689.

На основу члана 48. став 1. и члана 49. став 1.  Закона о уче-
ничком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 
18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19), члана 36. став 1. тачка 11. За-
кона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводи-
не („Службени гласник РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног 
суда IУz 353/09) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. априла 2021. годи-
не,           д о н е л а   ј е 

 
Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Средњошколског дома Нови Сад, до истека 
мандата Управног одбора у целини, именују се:

- чланови:
-  Биљана Јарамаз, мастер еколог и мастер професор биологије 

из Новог Сада, представница из реда оснивача,
-  Дијана Перовић, административна радница из Врбаса, пред-

ставница из реда родитеља.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-236/2021 
Нови Сад, 29. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

690.

На основу члана 7. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени 
лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18), као и чл. 32. тачка 12. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. априла 2021. го-
дине, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Ненад Михајловић, дипл. просторни планер, специјалиста за 
урбанистичку основу, разрешава се дужности члана Надзорног 
одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, из 
реда запослених.

II

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

127 Број: 023-12/2021  
Нови Сад, 29. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

691.

На основу члана 7. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени 
лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18), као и чл. 32. тачка 12. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. априла 2021. го-
дине, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Славица Николић, пословни секретар, именује се за члана 
Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови 
Сад, из реда запослених, до истека мандата Надзорног одбора По-
крајинског завода за заштиту природе.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-13/2021  
Нови Сад, 29. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

692.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 15, члана 
16. став 1. и 5. и члана 37. став 11. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ” број: 37/14, 54/14 
– др.пропис, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези са чланом 79. став 
1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покраји-
не Војводине („Службени гласник РС“, бр. 99/09, 67/12 – Одлука 
Уставног суда Републике Србије број ИУз-353/09) и чланом 11. 
став 1. тачка 1. и члана 12. Правилника о сталним судским тума-
чима („Службени гласник РС, број 35/10, 80/16 и 7/17) решавајући 
по захтеву странке Вере Караџић,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Вера Караџић, из Новог Сада, улица Џона Ленона 9А, разре-
шава се дужности сталног судског преводиоца за руски језик и 
брише се из регистра сталних судских тумача за територију Ау-
тономне покрајине Војводине.

II

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

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-74-13/2021 
29.04.2021.године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
 Szakállas Zsolt
 (Жолт Сакалаш) 

693.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(«Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 
29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., 
Београд, издавање и употребу превода уџбеника ФИЗИКА 2, 
уџбеник за други разред гимназије природно – матрматичког 
смера, писан на мађарском језику и писму, аутора Мирослава 
Шнеблића и Јовице Милисављевића, од школске 2021/2022. 
године.

II

Ово решење ће се објавити у ‹›Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине››.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-36/2021-01
Дана:  28. 04. 2021. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

694.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(«Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 
29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

 ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „ФРЕСКА“ д.о.о., Београд, 
издавање и употребу превода уџбеника ИСТОРИЈА 1, уџбеник 
са одабраним осторијским изворима, за први разред гимназије, 
писан на хрватском језику и писму, аутора др Немање Вујчића, од 
школске 2021/2022. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‹›Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине››.

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

Број:  128-61-18/2021-01
Дана:  27. 04. 2021. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
  Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

695.

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 («Службени лист АПВ“, број 
14/15 и 10/17) и члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи («Сл. лист АП Војводине», број 37/2014, 
54/2014 - др. oдлука, 37/16, 29/17,  24/19 и 66/20), покрајински се-
кретар за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ 
националне заједнице, расписује:  

КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  И СУФИНАНСИРАЊЕ 

СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ 
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ У 2021. 

ГОДИНИ

Средства обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину  за 
финансирање и суфинансирање средњих школа у АП Војводини 
које реализују двојезичну наставу у 2021. години (у даљем тексту: 
корисници)  износе 1.827.000,00  динара и то :

а) за програмске трошкове у функцији реализације двојезичне 
наставе (финансирање извршилаца који реализују 
двојезичну наставу, трошковa материјала за образовање, 
стручног усавршавањe запослених – обука наставног 
кадра у земљи и иностранству, трошкова набавке стручне 
литературе и дидактичког материјала, годишње чланарине 
за лиценцу Кембриџ центра и чланарине за међународну 
матуру – ИБ, као и свих других трошкова у функцији 
реализације двојезичне наставе)  1.500.000,00 динара и

б) за набавку опреме у функцији реализације  двојезичне 
наставе 327.000,00 динара. 

Корисник је дужан да приликом набавке услуга и опреме по-
ступа у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (‹›Служ-
бени гласник РС ‹›, број 91/19). 

Право на доделу средстава имају установе средњег образовања 
које су добиле сагласност Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) за извођење 
двојезичне наставе у школској 2020/2021. години.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Приликом одређивања висине средстава за програмске трош-
кове у функцији реализације двојезичне наставе, примењују се 
следећи критеријуми: 

 - број наставника који учествују у двојезичној настави,
 - број ученика у двојезичној настави,
 - оправданост  у смислу даљег развијања двојезичне наставе.

 Приликом одређивања висине средстава за набавку опреме у 
функцији реализације двојезичне наставе, примењују се следећи 
критеријуми: 

 - број двојезичних одељења  и
 - број наставних предмета који се предају двојезично.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Захтеви за доделу средстава подносе се на јединственом 
конкурсном обрасцу Секретаријата.  Уз пријаву на конкурс, 
подноси се следећа  документација:

1. фотокопија акта којим се доказује добијена сагласност 
Министарства, 

2. невезана понуда  за програмске трошкове, набавку опреме 
(калкулација трошкова).

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се 

добити  на телефон 021/487-4819, 487-4157.
О додели средстава корисницима одлучује покрајински се-

кретар надлежан за послове образовања на предлог Комисије за 
спровођење конкурса, која разматра пристигле захтеве. Комисија 
задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи 
додатну документацију или информације односно да за доделу 
средстава одреди испуњење потребних услова. 

Уколико пријаву потписује лице по овлашћењу, неопходно је 
приложити уредно потписано овлашћење за потписивање. 

Резултати конкурса се објављују на  интернет страници Секре-
таријата.

Рок за подношење пријава на конкурс је   20. мај  2021. године.
Пријаве се достављају лично, предајом у писарници покрајин-

ских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајин-
ске владе) или поштом на адресу: Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне 
заједнице, 21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са наз-
наком назива конкурса/програма и пројекта. 

Образац упитника са прилозима се може преузети од 28. априла 
2021. године на званичној Web презентацији Секретаријата : 
www.puma.vojvodina.gov.rs .

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, 

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-451-2090/2021-01  
Датум: 28. април 2021. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
  Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

ОГЛАСНИ ДЕО
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С А Д Р Ж А Ј

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

680. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 
Статута ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин 

681. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели 
дела вишка прихода над расходима  из 2020. године  
Института БиоСенс-Истраживачко-развојни инисти-
тут за информационе технологије биосистема

682. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма заштите природних добара за 2021. годину 
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад 

683. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број: 401-8/2021-6 

684. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
број: 401-9/2021-52 

685. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
број: 401-9/2021-53  

686. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за здравство

687. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за здравство

688. Решење о разрешењу два  члана Управног одбора 
Средњошколског дома Нови Сад

689. Решење о именовању два члана Управног одбора 
Средњошколског дома Нови Сад

690. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора По-
крајинског завода за заштиту природе, Нови Сад

691. Решење о именовању члана Надзорног одбора По-
крајинског завода за заштиту природе, Нови Сад

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

692. Решење о разрешењу дужности сталног судског пре-
водиоца за руски језик;

693. Решење о одобравању за издавање и употребу превода 
уџбеника Физика 2, за други разред гимназије природ-
но-математичког смера, писан а мађарском језику и 
писму;

694. Решење о одобравању за издавање и употребу превода 
уџбеника Историја 1, за први разред гимназије при-
родно-математичког смера, писан а хрватском језику 
и писму.

ОГЛАСНИ ДЕО

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

695. Конкурс за финансирање и суфинансирање средњих 
школа у АП Војводини које реализују двојезичну на-
ставу у 2021. години.
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