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OPШTI DEO

696.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - 
др.одлука, 37/15, 29/17, 24/19 и 66/20), чл. 11. и 23. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину 
(„Службени лист АПВ“, брoj 66/20), у вези са Законом о подсти-
цајима и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/2013, 
142/2014, 103/2015 и 101/2016), Покрајинском скупштинском одлу-
ком о програму подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине 
Војводине у 2021. години, („Службени лист АПВ“, број 66/20), и 
Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по-
крајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
(у даљем тексту: покрајински секретар) доноси 

ПРАВИЛНИК
O ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ИНВЕСТИЦИЈА 
У ОПРЕМУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И РАКИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником o додели средстава за суфинансирање инвес-
тиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП 
Војводине у 2021. години (у даљем тексту: Правилник) прописује 
се висина и начин доделе средстава, намена средстава, поступак 
додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава и друга 
питања значајна за конкурс из програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за терито-
рију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години, („Службени 
лист АПВ“, број 66/20), (у даљем тексту: Програм), који је састав-
ни део Покрајинске скупштинске одлуке о програму подршке за 
спровођења пољопривредне политике и политике руралног раз-
воја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. годи-
ни, („Службени лист АПВ“, број 66/20).

Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина Аутном-
не покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински 
секретаријат) задужен је за његову реализацију.

Висина и начин доделе средстава

Члан 2.

За реализацију активности предвиђено је укупно 50.000.000,00 
динарa.

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса 
који ће бити објављен у „Службеном листу АП Војводине“, днев-
ном листу  „Дневник“ и на интернет страници Покрајинског се-
кретаријата (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс је отворен до 11.06.2021. године. 

Средства за подршку инвестиција - према Правилнику и по 
Конкурсу -  додељују се бесповратно. 

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкур-
су утврђују се у износу до 50% од вредности укупно прихватљи-
вих трошкова.

За подносиоце пријава, предузетнике и правна лица, чије је га-
здинство регистровано на подручју са отежаним условима рада 
у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног 
газдинства и  оснивач правног лица  млађе од 40 година бесповра-
тна средства за подршку инвестиција утврђују се у износу до 60% 
од укупних прихватљивих трошкова ивестиције (у случају да 
правно лице има више оснивача и уколико је само један осни-
вач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства 
утврђују се у износу до 50 % од прихватљивих трошкова инвес-
тиције)

Приликом обрачуна, узима се вредност прихватљивих трошко-
ва инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може бити већи од 2.000.000,00 динара, односно 2.200.000,00 
динара за подносиоце пријава: предузетнике и правна лица, чије 
је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољоприв-
редног газдинства и  оснивач правног лица  млађе од 40 година 
(у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само 
један оснивач старији од 40 година, а други млађи, максималан 
износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити 
већи од 2.200.000,00 динара).
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Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 100.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је 
вредност инвестиције 200.000,00 динара или већа од тог износа.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и 
купљена опрема пре 01.01.2021. године, што мора бити докумен-
товано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, из-
водима из банке, гарантним листовима, царинским декларација-
ма, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који 
носе датум након 01.01.2021.године.

Намена подстицајних средстава

Члан 3.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу на-
мењена су за:

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, РАКИЈА И 
ДРУГИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА:

Прихватљиве инвестиције:

(1) опрема за примарну прераду грожђа:
– пријемни вибро сто
– тракасти сто за селекцију целог грожђа
– елеватор за транспорт грожђа
– руљача динамица 100
– вибрациони сто за ручну селекцију бобица
– опрема за аутоматску селекцију бобица грожђа
– муљача динамица 100
– перисталтичка пумпа за транспорт кљука
– затворена пнеуматска преса
– клипна пумпа за транспорт шире
– моно пумпа за транспорт шире
– перисталтичка пумпа за транспорт шире
– импелер пумпа за транспорт шире
– ротациони вакуум филтер
– плочасти филтер
– наплавни филтер
– cross flow филтер
– убодна мешалица

(2) опрема за ферментацију за бела и црвена вина:
– танкови са плаштовима за хлађење и грејање
– винификатори за ферментацију и мацерацију црвених 

вина са плаштовима за хлађење и грејање
– танк за хладну стабилизацију белих и розе вина
– чилер
– пумпе за претакање, клипна пумпа
– пумпе за претакање, моно пумпа
– пумпе за претакање, перисталтичка пумпа
– пумпе за претакање, импелер пумпа

(3) опрема за чување и неговање вина:
– бачва за чување и одлежавање вина
– барик буре за чување и одлежавање вина

(4) опрема за пуњење вина:
– линија за пуњење, моноблок са испирањем боца, су-

шењем, пуњењем и чепилицом
– линија за етикетирање боца и стављање капица
– микрофилтер
– пумпа са baypas-ом

(5) опрема за ракију:
– инокс судови и универзалне посуде за ракију
– парни генератори за стерилизацију опреме и судова и 

уређаји за прање
– дрвени судови и бурићи за барикирање
– филтери
– муљаче
– пумпе

– центрифугални сепаратори
– линије за пуњење и етикетирање уз одговарајућу опрему, 

пунилице, етикетирке и чепилице
– пнеуматске пресе
– млинови и пасирке за воће
– казани за дестилацију

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по кон-
курсу, која може да се односи на више сектора, као и за више на-
мена у оквиру истог сектора.

Средства која се додељују не могу се користити за:

• порезе, укључујући и порез на додату вредност;
• царинске, увозне и остале врсте административних так-

си, као и за накнаде за потребне    сагласности од држав-
них институција и јавних предузећа;

• трошковe банкарске провизије, трошковe јемства и сли-
чне накнаде;

• куповину половне опреме и материјала;
• сопствени рад и материјал подносиоца захтева;
• трошкове превоза, монтаже и друге оперативне трошко-

ве;
• доприносе у натури (сопствени рад и материјал);
• набавке предметне инвестиције, лизинга, цесије, ком-

пензације, асигнације или за друге начине који предста-
вљају гашење обавезе путем пребијања дугова;

• промет између повезаних лица;
• инвестиције реализоване пре 01.01.2021. године.

Право на учешће на Конкурсу

Члан 4.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном стату-
су,и то:

1. Предузетник - носилац регистрованог комерцијалног поро-
дичног пољопривредног газдинства

2. правно лице:
- привредно друштво - носилац регистрованог комер-

цијалног пољопривредног газдинства;
- земљорадничка задруга - носилац регистрованог комер-

цијалног пољопривредног газдинства
- сложена задруга - носилац регистрованог комерцијалног  

пољопривредног газдинства

Услови за учешће на конкурсу

Члан 5.

1. регистровано пољопривредно газдинство мора бити 
уписано у Регистар пољопривредних газдинства и да се 
налазити у активном статусу;

2. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе с територује АП 
Војводине, односно подносиоци пријаве правна лица 
морају имати седиште на територији јединице локалне 
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и ме-
сто реализације инвестиције мора бити на територији је-
динице локалне самоуправе с територије АП Војводине;

3. подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за  одводњавање/наводњавање за 
наведену инвестицију закључно са 31.12.2020. године;

4. подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе закључно са 2020. годином за подносиоца прија-
ве (издато од стране надлежног органа јединице локал-
не самоуправе где се налази предметна инвестиција, 
ако се пребивалиште подносиоца пријаве налази на те-
риторији друге локалне самоуправе онда треба доста-
вити напред наведено уверење и од те локалне самоу-
праве);
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5. подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држав-
ној својини за 2020.годину;

6. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси 
пријаву не сме користити средства по неком другом ос-
нову (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно 
иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка 
за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с 
посебним прописом којим се уређује кредитна подрш-
ка регистрованим пољопривредним газдинствима;

7. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговор-
них обавеза према покрајинском секретаријату, као ни 
према Министарству пољопривреде, шумарства и во-
доприведе, на основу раније потписаних уговора;

8. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу члана 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 
36/11, 99/11,  83/14, 5/15, 44/18, 95/18 И 91/19) ;

9. да се плаћање се врши на текући рачун добављача или 
готовински,  плаћања путем компензације и   цесије неће 
бити призната.

10. подносилац пријаве  мора бити регистрован у Агенцији 
за привредне регистре за намену за коју конкурише;

11. подносилац пријаве који подноси пријаву за инвестиције 
у вези с вином мора бити уписан у     Виноградарски  и 
Винарски регистар;

12. подносилац пријаве који подноси пријаву за инвести-
ције у вези с ракијом мора бити уписан у Регистар приз-
вођача јаких алкохолних пића у складу са законом који се 
уређују јака алкохолна пића;

13. не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвида-
ције;

14. задруге морају имати обављену задружну ревизију;
15. правно лице мора бити разврстано у микро или мало 

правно лице, у складу са Законом којим се уређује рачу-
новодство.

Потребна документација

Члан 6

1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом и 
датумом, док је за правна лица обавезан печат подносио-
ца (са изјавом о прибављању докумената о којој се води 
службена евиденција);

2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 
карта носиоца регистрованог пољопривредног газдин-
ства или овлашћеног лица у правном лицу;

3. оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава 
за 2021.годину, који издаје Управа за трезор (прва страна 
извода РПГ-а са основним подацима и друга страна из-
вода с подацима о површинама и производњи), не ста-
рији од 30 дана од дана подношења пријаве;

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/на-
водњавање (потврда надлежног органа) закључно са 
31.12.2020. године, за подносиоца;

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2020. годином за подносиоца пријаве 
(издато од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе пребивалишта, односно седишта подносио-
ца пријаве, као и надлежног органа локалне самоупра-
ве где се налази предметна инвестиција, уколико се пре-
дметна инвестиција налази на територији друге локалне 
самоуправе, на територији АПВ);

6.  доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (потвр-
да надлежног органа, или фотокопија уговора с Минис-
тарством пољопривреде, шумарства и водопривреде од 
јединице локалне самоуправе као и доказ o извршеном  
плаћању).

7. предрачун или рачун за набавку предметне инвестиције  
са спецификацијом опреме   која садржи основне карак-
теристике опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве 
морају бити исти као и у предрачуну и/или рачуну);

8. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
9. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 

потврду о преносу средстава и извод оверен од стране 
банке. 

10. оверена фотокопија уговора о закупу објекта у којем се 
реализује инвестиција која је предмет ово конкурса, с 
тим што је потребно да је до истека уговора о закупу 
преостало најмање пет година од момента подношења 
захтева;

11. фотокопија гарантног листа за купљену опрему за коју је 
то предвиђено важећим прописом;

12. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) ‒ не старија од  01.01.2021. 
године; 

13. фотокопија уговора о кредиту,уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом обра-
зовању;

15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 

идентификационим бројем;
17. потврда о упису у Виноградарски и Винарски регистар 

правног лица које подноси пријаву за инвестиције у вези 
с вином;

18. потврда о  упису у Регистар произвођача јаких алкохол-
них пића у складу са законом који се уређују јака   алко-
холна пића;

19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације;

20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице(разврстано у микро или мало правно лице, 
у складу са Законом о рачуноводству („Службени глас-
ник РС“, број 73/2019).

21. за земљорадничке задруге потврду овлашћеног Ревизијс-
ког савеза да земљорадничка задруга послује у складу 
са Законом о задругама („Службени гласник РС“, број 
112/2015), при чему се потврда издаје на основу конач-
ног извештаја о обављеној задружног ревизији, не ста-
ријем од две године, у складу са Законом;

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-
тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3,4 и 5 прибавити сам или ће Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик. Документацију мора превести овлашћени судски тумач. 
Уколико је рачун/предрачун исказан у страној валути, неопход-
но је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској про-
тиввредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан изда-
вања рачуна/предрачуна.

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

Поступање са непотпуним пријавама

Члан 7.

За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са 
законом који уређује општи управни поступак, а за осталу доку-
ментацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од 
дана пријема позива.

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претход-
ног става не допуне документацију пријава ће бити одбачена као 
непотпуна.
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Пријаве које су допуњене сматраће се уредним од момента под-
ношења документације која је тражена позивом из става 1. овог 
члана.

Комисија ће одбацити:

• Неблаговремене пријаве,
• Недозвољене пријаве,
• пријаве поднете од стране неовлашћеног лица.

Одлучивање о додели бесповратних средстава

Члан 8.

Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), 
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве 
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају 
услове на основу достављене документације, у складу с Конкур-
сом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефини-
сани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се 
додељују бесповратна средства до утрошка средстава опредеље-
них Конкурсом.

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију, као и да од пољоприв-
редне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде тражи да изврши контролу реализације предмета 
уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна које су издали 
добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су 
знатно изнад тржишне вредности.

Комисија заседа када процени да су се стекли услови за доно-
шење Записника са предлогом Одлуке о додели средстава у ком 
ће навести укупан број поднетих пријава са приказом тражених 
средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа, 
неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљи-
вости.

Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни 
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена сред-
ства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства 
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на ос-
нову Записника са предлогом Одлуке Комисије.

 Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајин-
ског секретаријата:

www.psp.vojvodina.gov.rs.

Критеријуми за доделу бесповратних средстава

Члан 9.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на ос-
нову поднете документације и критеријума : 

1. Године подносиоца захтева,
2. Подручје на коме се налази пољопривредно газдин-

ство,подносиоца захтева,
3. Пол подносиоца захтева
4. Радна активност
5. Власништво поседа - пољопривредно земљиште и 

објекти у употреби
6. Датум прве регистрације РПГ
7. Пребивалиште подносиоца захтева
8. Задруга или чланство у задрузи 
9. Степен стручне спреме подносиоца захтева

10. Досадашње коришћење средстава Покрајинског секре-
таријата за пољопривреду,  водопривреду и шумарство

11. Оцена одрживости инвестиције

У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, 
формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна 
средства. Пријаве на Конкурс које остваре мање од 40% од укуп-
ног броја бодова не улазе у даље разматрање Комисије.

Поступање с пријавама које су одбачене/ одбијене или 
делимично одбачене

Члан 10.

На основу  одлуке коју је донео Покрајински секретар,  Коми-
сија сачињава, а Покрајински секретар доноси решење са образло-
жењем и поуком о правном средству за подносиоце пријава којима 
су пријаве одбијене/одбачене или нису у потпуности прихваћене. 

Право жалбе

Члан 11.

Право жалбе има и сваки незадовољни подносилац пријаве на 
основу одлуке која је објављена на званичној интернет страни 
Покрајинског секретаријата.

Жалба се улаже покрајинском секретару у року од 15 дана од 
дана достављања појединачног решења, односно најкасније у 
року од 30 дана од објављивања Одлуке на званичној интернет 
страници покрајинског секретаријата за лица за које лична дос-
тава није успела. 

Покрајински секретар може да одбаци жалбу као неблаговреме-
ну, недозвољену, поднету од стране неовлашћеног лица, да је усвоји 
у потпуности или делимично или да одбије жалбу као неосновану.

О жалби се одлучује Решењем.

Коначна одлука

Члан 12.

Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу донетих 
решења по основу евентуалних жалби, а која се објављује на званич-
ној интернет страни Покрајинског секретаријатавраћања средстава.

Уговор о додели средстава

Члан 13.

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава по-
крајински секретар у име Покрајинског секретаријата закључује 
уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу пра-
ва и обавезе уговорних страна. 

Корисник средстава је у обавези да - приликом потписивања 
уговора са Покрајинским секретаријатом о коришћењу средстава 
- достави меницу са меничном изјавом, а за правно лице - регис-
тровану меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења 
да опрема неће бити отуђена у року од пет (5) година, осим за 
опрему чији је век експлоатације краћи од годину дана.

Исплата бесповратних средстава

Члан 14.

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-
ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави покрајинском секретаријату следећу 
документацију:

• Захтев за исплату и извештај о наменском утрошку сред-
става;

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве мо-
рају бити исти као у рачуну);
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• отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је 
у складу, са посебним прописима, утврђена обавеза из-
давања отпремнице;

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке;

• фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац прија-
ве директни увозник) - не старија од 01.01. 2021. године; 

Покрајински секретаријат путем надлежног сектора, налаже 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да уради ЗАВРШНУ контролу на терену, достављањем извештаја 
и записника покрајинском секретаријату. Пре изласка на терен 
Пољопривредне стручне и саветодавне службе АП Војводине ко-
рисник бесповратних средстава ЈЕ У ОБАВЕЗИ да по завршетку 
инвестиције видљиво означи опрему (самолепљивом налепни-
цом – модел налепнице се налази у Прилогу конкурсне документа-
ције) да је опрема суфинансирана средствима покрајинског секре-
таријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

Обавезе корисника бесповратних средстава

Члан 15.

Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је да:

1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио подстицаје, користи у 
складу с предвиђеном наменом;

2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио подстицаје, не отуђи и/
или не даје другом лицу на употребу најмање пет годи-
на од дана исплате подстицаја;

3. сву документацију у вези са инвестицијом чува најмање 
пет година од дана исплате подстицаја.

Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није по-
ступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник који 
је покрајинском секретаријату онемогућио да обави контролу од-
носно, корисник који је достављао нетачне податке, дужан је да 
врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом 
законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате 
бесповратних средстава до дана враћања средстава.

Праћење извршавања уговора

Члан 16.

Административну контролу, односно испуњеност обавеза из уго-
вора прати и контролише ресорни сектор Покрајинског секретаријата.

Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година на-
кон преноса средстава, осим за опрему чији је век експлоатације 
краћи од годину дана а прати је овлашћени сектор Покрајинског 
секретаријата, путем извештаја и записника Пољопривредне 
стручне и саветодавне служби АП Војводине са терена.

Завршне одредбе

Члан 17.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу АП Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

У Новом Саду,
Дана: 10.05.2021.године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
с.р. Чедомир Божић

697.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др. Од-
лука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), у вези са Законом о подстицајима 
у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 
10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Покрајинском скупштинском одлуком 
о програму подршке за спровођење пољопривредне политике и поли-
тике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине 
у 2021. години („Сл. лист АП Војводине“, бр. 66/2020) а у складу са 
Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински се-
кретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

ПРАВИЛНИК
O ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ИНВЕСТИЦИЈА
У ОПРЕМУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИВА

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником o додели средстава за суфинансирање инвести-
ција у опрему за производњу пива на територији АП Војводине у 
2021. години (у даљем тексту: Правилник) прописује се висина и 
начин доделе средстава, намена средстава, поступак додељивања 
средстава, критеријуми за доделу средстава и друга питања зна-
чајна за конкурс из Програм подршке за спровођење пољоприв-
редне политике и политике руралног развоја за атериторију Ау-
тономне покрајине Војводине у 2021. години ( у даљем тексту: 
Програм), који је саставни део Покрајинске скупштинске одлуке 
о програму подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине 
Војводине у 2021. години („Службени лист АПВ”, број 66/20). 

Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина Аутном-
не покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински 
секретаријат) задужен је за његову реализацију.

Висина и начин доделе бесповратних средстава

Члан 2.

За реализацију активности предвиђено је укупно 10.000.000,00 
динара. 

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса 
који ће бити објављен у „Службеном листу АП Војводине“ и у 
дневним новинама „Дневник“ са којим Покрајински секретаријат 
има закључен уговор о објављивању аката, као и на интернет 
страници Покрајинског секретаријата (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс је отворен до 11.06.2021 године. 

Документација поднета на Конкурс се не враћа. На захтев подносио-
ца пријава, који нису остварили право на бесповратна средства, могуће 
је враћање документације, уз достављање оверене фотокопије исте.

Средства за подршку инвестиција - према Правилнику и по 
Конкурсу -  додељују се бесповратно. 

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкур-
су утврђују се у износу до 50% одвредности укупно прихватљи-
вих трошкова.

За подносиоце пријава, предузетнике и правна лица, чије је га-
здинство регистровано на подручју са отежаним условима рада 
у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног 
газдинства и  оснивач правног лица  млађе од 40 година бесповра-
тна средства за подршку инвестиција утврђују се у износу до 60% 
од укупних прихватљивих трошкова ивестиције.
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Приликом обрачуна, узима се вредност прихватљивих трошко-
ва инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може бити већи од 2.000.000,00 динара, односно 2.200.000,00 
динара за подносиоце пријава: предузетнике и правна лица, 
чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу 
млађа од 40 година и жене.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 100.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија 
је вредност инвестиције 200.000,00 динара или већа од тог из-
носа.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и 
купљена опрема пре 01.01.2021. године, што мора бити докумен-
товано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, из-
водима из банке, гарантним листовима, царинским декларација-
ма, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који 
носе датум након 01.01.2021.године.

Намена подстицајних средстава

Члан 3.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу на-
мењена су за следећу опрему:

- кувач за пиво тј. вариона, 
- ферментори за пиво,
- расхладни систем за одржавање температуре, 
- плочасти измењивачи за хлађење сладовине,
- линија за прање ферментора (цип систем), 
- линија за флаширање, 
- пумпе за претакање, 
- линија за пречишћавање и осмозу воде.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по кон-
курсу.

Средства која се додељују не могу се користити за:

• порезе, укључујући и порез на додату вредност;
• царинске, увозне и остале врсте административних так-

си, као и за накнаде за потребне    сагласности од држав-
них институција и јавних предузећа;

• трошковe банкарске провизије, трошковe јемства и сли-
чне накнаде;

• куповину половне опреме и материјала;
• сопствени рад и материјал подносиоца захтева;
• трошкове превоза, монтаже и друге оперативне трошко-

ве;
• доприносе у натури (сопствени рад и материјал);
• набавке предметне инвестиције, лизинга, цесије, ком-

пензације, асигнације или за друге начине који предста-
вљају гашење обавезе путем пребијања дугова;

• промет између повезаних лица;
• инвестиције реализоване пре 01.01.2021. године.

Право на учешће на Конкурсу

Члан 4.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном стату-
су,и то:

1. Предузетник - носилац регистрованог комерцијалног по-
родичног пољопривредног газдинства,

2. правно лице - носилац регистрованог комерцијалног 
пољопривредног газдинства.

Услови за учешће на конкурсу

Члан 5.

1. регистровано пољопривредно газдинство мора бити 
уписано у Регистар пољопривредних газдинства и да се 
налазити у активном статусу;

2. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе с територује АП 
Војводине, односно подносиоци пријаве правна лица 
морају имати седиште на територији јединице локал-
не самоуправе с територије АП Војводине, с тим што 
и место реализације инвестиције мора бити на тери-
торији јединице локалне самоуправе с територије АП 
Војводине;

3. подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за 
наведену инвестицију закључно са 31.12.2020. године;

4. подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе закључно са 2020. годином за подносиоца прија-
ве (издато од стране надлежног органа јединице локал-
не самоуправе где се налази предметна инвестиција, 
ако се пребивалиште подносиоца пријаве налази на те-
риторији друге локалне самоуправе онда треба доста-
вити напред наведено уверење и од те локалне самоу-
праве);

5. подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држав-
ној својини за 2020.годину;

6. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси 
пријаву не сме користити средства по неком другом ос-
нову (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно 
иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка 
за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с 
посебним прописом којим се уређује кредитна подрш-
ка регистрованим пољопривредним газдинствима;

7. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговор-
них обавеза према покрајинском секретаријату, као ни 
према Министарству пољопривреде, шумарства и во-
доприведе, на основу раније потписаних уговора;

8. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу члана 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 
36/11 и 99/11 и 83/14 и 5/15);

9. да се плаћање се врши на текући рачун добављача, а - 
плаћања путем компензације и цесије неће   бити при-
зната.

10. подносилац пријаве мора бити регистрован у Агенцији 
за привредне регистре за намену за коју конкурише;

11. подносилац пријаве  мора бити уписан у Регистар приз-
вођача пива. 

12. не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвида-
ције;

13. правно лице мора бити разврстано у микро или мало 
правно лице, у складу са Законом којим се уређује рачу-
новодство.

Потребна документација

Члан 6.

1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом и 
датумом, док је за правна лица обавезан печат подносио-
ца (са изјавом о прибављању докумената о којој се води 
службена евиденција);

2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 
карта носиоца регистрованог пољопривредног газдин-
ства или овлашћеног лица у правном лицу;

3. оригинал извод из Регистра пољопривредних газдин-
става за 2021.годину, који издаје Управа за трезор (прва 
страна извода РПГ-а са основним подацима и дру-
га страна извода с подацима о површинама и произ-
водњи), не старији од 30 дана од дана подношења прија-
ве;
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4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/на-
водњавање (потврда надлежног органа) закључно са 
31.12.2020. године, за подносиоца;

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2020. годином за подносиоца пријаве 
(издато од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе пребивалишта, односно седишта подносио-
ца пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе 
где се налази предметна инвестиција, уколико се пре-
дметна инвестиција налази на територији друге локал-
не самоуправе, на територији АПВ);

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (потвр-
да надлежног органа, или фотокопија уговора с Ми-
нистарством пољопривреде, шумарства и водопривре-
де од јединице локалне самоуправе као и доказ o извр-
шеном  плаћању).

7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се 
поднети предрачун са спецификацијом опреме; коначан 
оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по из-
носу, спецификацији и добављачу опреме, односно из-
вођачу радова;

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције  са 
спецификацијом опреме која садржи основне каракте-
ристике опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве мо-
рају бити исти као и у рачуну);

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 

потврду о преносу средстава и извод оверен од стране 
банке. 

11. оверена фотокопија уговора о закупу објекта у којем се 
реализује инвестиција која је предмет ово конкурса, с 
тим што је потребно да је до истека уговора о закупу 
преостало најмање пет година од момента подношења 
захтева;

12. фотокопија гарантног листа за купљену опрему за коју је 
то предвиђено важећим прописом;

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) ‒ не старија од 01.01.2021. 
године; 

14.   фотокопија уговора о кредиту,уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

15. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом обра-
зовању;

16. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 
идентификационим бројем;

17. решење о упису у Централни регистар објеката Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;

18. решење о упису у регистар произвођача пива; 
19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 

правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације;

20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, 
у складу са Законом о рачуноводству („Службени глас-
ник РС“, број 73/19 и 44/21 - др. закон).

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-
тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3, 4 и 5 прибавити сам или ће Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик. Документацију мора превести овлашћени судски тумач. 
Уколико је рачун/предрачун исказан у страној валути, неопход-
но је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској про-
тиввредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан изда-
вања рачуна/предрачуна.

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

Поступање са непотпуним пријавама

Члан 7.

За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат по 
службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који 
уређује општи управни поступак, а за осталу документацију ће бити 
позвани да допуне у року од осам (8) дана од дана пријема позива.

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног ста-
ва не допуне документацију пријава ће бити одбачена као непотпуна.

Пријаве које су допуњене сматраће се уредним од момента подно-
шења документације која је тражена позивом из става 1. овог члана.

Комисија ће одбацити:

• Неблаговремене пријаве,
• Недозвољене пријаве,
• Пријаве које су поднела лица која немају право да учест-

вују на Конкурсу.

Одлучивање о додели бесповратних средстава

Члан 8.

Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), 
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве 
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава.

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају 
услове на основу достављене документације, у складу с Конкурсом 
и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефинисани 
Правилником, формира се бодовна листа на основу које се додељују 
бесповратна средства до утрошка средстава опредељених Конкурсом.

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију, као и да од пољоприв-
редне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде тражи да изврши контролу реализације предмета 
уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна које су издали 
добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су 
знатно изнад тржишне вредности.

Комисија заседа када процени да су се стекли услови за доно-
шење Записника са предлогом Одлуке о додели средстава у ком 
ће навести укупан број поднетих пријава са приказом тражених 
средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа, не-
прихватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.

Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни 
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена сред-
ства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства 
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на ос-
нову Записника са предлогом Одлуке Комисије.

 Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајин-
ског секретаријата:

www.psp.vojvodina.gov.rs.

Критеријуми за доделу бесповратних средстава

Члан 9.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на ос-
нову поднете документације и критеријума:

1. Године подносиоца захтева,
2. Подручје на коме се налази пољопривредно газдин-

ство,подносиоца захтева,
3. Пол подносилац захтева
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4. Радна активност
5. Власништво поседа - пољопривредно земљиште и 

објекти у употреби
6. Датум прве регистрације РПГ
7. Пребивалиште подносиоца захтева
8. Степен стручне спреме подносиоца захтева
9. Досадашње коришћење средстава Покрајинског секре-

таријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
10. Оцена одрживости инвестиције

У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, 
формира се листа на основу које се додељују бесповратна сред-
ства до утрошка опредељених Конкурсом.

Поступање с пријавама које су одбачене/ одбијене или 
делимично одбачене

Члан 10.

На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар 
доноси решење са образложењем и поуком о правном средству 
за подносиоце пријава којима су пријаве одбачене/одбијене или 
делимично одбачене односно нису у потпуности прихваћене.

Право жалбе

Члан 11.

Право жалбе има и сваки незадовољни подносилац пријаве на 
основу одлуке која је објављена на званичној интернет страни 
Покрајинског секретаријата.

Жалба се улаже покрајинском секретару у року од 15 дана од дана 
достављања појединачног решења, односно најкасније у року од 30 
дана од објављивања Одлуке на званичној интернет страници по-
крајинског секретаријата за лица за које лична достава није успела. 

Покрајински секретар може да одбаци жалбу као неблаговреме-
ну, недозвољену, поднету од стране неовлашћеног лица, да је усвоји 
у потпуности или делимично или да одбије жалбу као неосновану.

О жалби се одлучује Решењем.

Коначна одлука

Члан 12.

Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу донетих 
решења по основу евентуалних жалби, а која се објављује на званич-
ној интернет страни Покрајинског секретаријатавраћања средстава.

Уговор о додели средстава

Члан 13.

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава по-
крајински секретар у име Покрајинског секретаријата закључује 
уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу пра-
ва и обавезе уговорних страна. 

Корисник средстава је у обавези да - приликом потписивања 
уговора са Покрајинским секретаријатом о коришћењу средстава 
- достави  регистровану меницу са меничном изјавом, као средство 
обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од пет (5) година, 
осим за опрему чији је век експлоатације краћи од годину дана.

Исплата бесповратних средстава

Члан 14.

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, 
односно након што корисник бесповратних средстава уради монтажу 
опреме и достави покрајинском секретаријату следећу документацију:

• Захтев за исплату са извештајем  о наменском утрошку 
средстава;

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве мо-
рају бити исти као у рачуну);

• отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је 
у складу, са посебним прописима, утврђена обавеза из-
давања отпремнице;

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке;

• фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац прија-
ве директни увозник) - не старија од 01.01. 2021. године; 

Покрајински секретаријат путем надлежног сектора, налаже 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да уради ЗАВРШНУ контролу на терену, достављањем извештаја 
и записника покрајинском секретаријату. Пре изласка на терен 
Пољопривредне стручне и саветодавне службе АП Војводине ко-
рисник бесповратних средстава ЈЕ У ОБАВЕЗИ да по завршетку 
инвестиције видљиво означи опрему (самолепљивом налепни-
цом) да је опрема суфинансирана средствима покрајинског секре-
таријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

Обавезе корисника бесповратних средстава

Члан 15

Обавезе коринисника средстава ће бити регулисане уговором и 
Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је да:

1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио подстицаје, користи у 
складу с предвиђеном наменом;

2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет 
инвестиције за коју је остварио подстицаје, не отуђи и/
или не даје другом лицу на употребу најмање пет годи-
на од дана исплате подстицаја;

3. сву документацију у вези са инвестицијом чува најмање 
пет година од дана исплате подстицаја.

Праћење извршавања уговора

Члан 16.

Административну контролу, односно испуњеност обавеза из уго-
вора прати и контролише ресорни сектор Покрајинског секретаријата.

Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година на-
кон преноса средстава, осим за опрему чији је век експлоатације 
краћи од годину дана а прати је овлашћени сектор Покрајинског 
секретаријата, путем извештаја и записника Пољопривредне 
стручне и саветодавне служби АП Војводине са терена.

Завршне одредбе

Члан 17.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу АП Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

У Новом Саду,
Дана: 10.05.2021.године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
с.р.  Чедомир Божић
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698.

На основу члана 14, Статута Националног савета буњевачке 
националне мањине, на 15. ванредној, свечаној седници одржаној 
дана 17.маја 2021. године у Суботици,  по тачки 1. дневног реда 
„Доношење одлуке о називима насељени места у Граду Субо-
тици на буњевачком језику“ донета је:

Одлука бр.14/2021

У складу са Одлуком Скупштине Града Суботице са 9. седни-
це одржане дана 06. маја 2021. године, којом је утврђено да су у 
равноправној службеној употреби српски, буњевачки, мађарски 
и хрватски језик, са својим писмима, доноси се одлука о тради-
ционалним називима насељени места у Граду Суботица на буње-
вачком језику. 

Превод на буњевачки језик члана 2. и члана 3. Статута Гра-
да Суботица за:

- члан 2. Статута Града Суботица – називе насељеног мес-
та, 

- члан 3. Статута Града Суботица – назив Града Суботица.

Члан 2.

Редни 
број

Назив насељеног 
места

Назив насељеног места на 
буњевачком језику

1. Бајмок Bajmak

2. Мишићево Mišićevo

3. Бачки Виногради Kraljov Brig

4. Биково Bikovo

5. Горњи Таванкут Gornji Tavankut

6. Доњи Таванкут Dolnji Tavankut

Редни 
број

Назив насељеног 
места

Назив насељеног места на 
буњевачком језику

7. Љутово Mirgeš

8. Хајдуково Hajdukovo

9. Шупљак Šupljak

10. Ђурђин Đurđin

11. Келебија Kelebija

12. Мала Босна Mala Bosna

13. Нови Жедник Novi Žednik

14. Стари Жедник Stari Žednik

15. Палић Palić

16. Суботица Subatica

17. Чантавир Čantavir

18. Бачко Душаново Bačko Dušanovo

19. Вишњевац Višnjovac

Члан 3.

Назив Града Суботица је:

Varoš Subatica – на буњевачком језику

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у 
„Службеном листу АПВ“ и „Службеном листу Града Суботице“

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ БУЊЕВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ 
МАЊИНЕ

Председница
др Сузана Кујунџић Остојић
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699.

На основу члана 32. тачка 9, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), члана 28. става 2. Закона о култури („Службе-
ни гласник РС”, брoj: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), као и чланa 
1. алинејa 2. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу осни-
вачких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 19. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о организацији и системати-
зацији послова у Архиву Војводине, који је донео директор Архи-
ва Војводине, 5. маја 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-311/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

700.

На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке о ос-
нивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”, број: 
8/06 и 46/17) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 19. маја 2021. године, д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Финан-
сијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2021. годину, коју 
је донео Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома, на седни-
ци одржаној 28. априла 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-19/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

701.

На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке о 
оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”, 
број: 8/06 и 46/17), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 19. маја 2021. године,                 
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма рада 
Канцеларије за инклузију Рома за 2021. годину, коју је донео Уп-
равни одбор Канцеларије за инклузију Рома на седници, одржаној 
28. априла 2021. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-47/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

702.

На основу чланa 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Срби-
ма у региону („Сл. лист АП Војводине“, број: 19/06 и 66/20) и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној  6. маја 2021. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Фонда за избегла, расељена 
лица и за сарадњу са Србима у региону за 2020. годину, који је усвојио 
Управни одбор Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Ср-
бима у региону, на 2. седници одржаној 22. фебруара 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-62/2021
Нови Сад, 6. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

ПОСЕБНИ ДЕО
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703.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској 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 51. став 1. тачка 
1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 
113/17 – др. закон, 95/18 – 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), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 19. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Милани Малетић, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, закључ-
но са 13. мајем 2021. године, престаје рад на положају, због проте-
ка времена на које је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-138/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

704.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени глас-
ник РС”, број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 
– др. закон и 157/20 – др. закон), те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
брoj: 37/14), као и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлу-
ке 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 сед-
ници одржаној   19. маја 2021. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Милана Малетић, дипломирани инжењер заштите животне 
средине – мастер, поставља се за вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне среди-
не, почев од 14. маја 2021. године, па до постављења службеника 
на положај, по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-139/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

705.

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 51. 

став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајина-
ма и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. 
закон и 157/20 – др. закон), као и с чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. 
маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Золтану Тоту, вршиоцу дужности помоћника покрајинског се-
кретара за урбанизам и заштиту животне средине, 24. маја 2021. 
године, престаје рад на положају, због протека времена на које је 
постављен.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-155/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

706.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14, 54/14 
– друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56. 
ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и је-
диницама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, брoj: 
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. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. 
маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Золтан Тот, дипломирани правник, поставља се за вршиоца 
дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и 
заштиту животне средине, почев од 25. маја 2021. године, на пе-
риод од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-156/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

707.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, брoj: 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. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службе-
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ни лист АПВ”, брoj: 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), По-
крајинска влада, на седници одржаној 19. маја 2021. године, до-
нела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Ивани Шарић, вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, закључ-
но са 13. мајем 2021. године, престаје рад на положају, због проте-
ка времена на који је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-147/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

708.

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. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једини-
цама 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 од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 19. маја 2021. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Ивана Шарић, поставља се за вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара  за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, почев од 14. маја 2021. године, до постављења службени-
ка на положај, по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-148/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

709.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у ау-
тономним 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 26. став 3. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службе-
ни 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), По-
крајинска влада, на седници одржаној 19. маја 2021. године, до-
нела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Јадранки Савин, вршиоцу дужности подсекретара Покрајин-
ског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
закључно са 13. мајем 2021. године, престаје рад на положају, због 
протека времена на који је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-142/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

710.

На основу члана 26. 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. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне 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 Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 19. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е  

I

Јадранка Савин, поставља се за вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство, почев од 14. маја 2021. године, до постављења служ-
беника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-143/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

711.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у ау-
тономним 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. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службе-
ни лист АПВ”, брoj: 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), По-
крајинска влада, на седници одржаној 19. маја 2021. године, до-
нела је
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Р Е Ш Е Њ Е  

I

Младену Петрешу, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за-
кључно са 13. мајем 2021. године, престаје рад на положају, због 
протека времена на који је постављен.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-151/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

712.

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. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне 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 Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 19. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Младен Петреш, поставља се за вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара  за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, почев од 14. маја 2021. године, до постављења служ-
беника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-152/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

713.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник 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. Покрајин-
ске 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 19. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е  

I

Петру Самоловцу, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за-
кључно са 13. мајем 2021. године, престаје рад на положају, због 
протека времена на који је постављен.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-149/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

714.

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. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Сл. 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 19. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Петар Самоловац, поставља се за вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара  за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, почев од 14. маја 2021. године, до постављења служ-
беника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-150/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

715.

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

Р Е Ш Е Њ Е

I

Дарку Миланковићу, вршиоцу дужности подсекретара По-
крајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, закључно са 13. мајем 2021. године, 
престаје рад на положају због протека времена на које је постављен.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-49/2021-03
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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716.

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

Р Е Ш Е Њ Е

I

Дарко Миланковић поставља се за вршиоца дужности 
подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, почев од 14. маја 
2021. године, до постављења службеника на положај, по спрове-
деном јавном конкурсу. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-50/2021-03
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

717.

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 51. 
став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајина-
ма и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. 
закон и 157/20 – др. закон), 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 19. 
маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Видосави Ендерић, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу, закључно са 13. мајем 2021. године престаје 
рад на положају, због протека времена на који је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-47/2021-03
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

718.

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 је-
диницама 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 чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. 
маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Видосава Ендерић поставља се за вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за регионални развој, међуреги-
оналну сарадњу и локалну самоуправу, почев од 14. маја 2021. 
године, до постављења службеника на положај по спроведеном 
јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-48/2021-03
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

719.

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 51. 
став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајина-
ма и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. 
закон и 157/20 – др. закон), 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 19. 
маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Огњену Карановићу, вршиоцу дужности помоћника по-
крајинског секретара за регионални развој, међурегионалну са-
радњу и локалну самоуправу, 24. маја 2021. године престаје рад на 
положају, због протека времена на који је постављен.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-50/2021-2
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

720.

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 је-
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диницама 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 чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. 
маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Огњен Карановић, мастер професор историје из Новог Сада, 
поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секре-
тара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну са-
моуправу, почев од 25. маја 2021. године, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-49/2021-2
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

721.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и 95/2018 
– др.закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020 – др. закон) и члана 35. 
и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 19. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Небојши Дракулићу, вршиоцу дужности помоћника по-
крајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 
закључно са 13. мајем 2021. године, престаје рад на положају због 
протека времена на које је постављен. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-129/2020-3
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

722.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон, 
86/19-др. закон и 157/20-др. закон), чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj: 37/14), 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 19. маја 2021. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Небојша Дракулић, дипломирани инжењер агроекономије, 
поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског се-
кретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, почев од 14. 
маја 2021. године, до постављења службеника на положај, по 
спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-129/2020-4
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

723.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и 95/2018 
– др.закон, 86/2019 – др. Закон и 157/2020 – др. закон) и члана 35. 
и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 19. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Небојши Војновићу, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, за-
кључно са 13. мајем 2021. године, престаје рад на положају због 
протека времена на које је постављен. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-131/2020-3
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

724.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон, 
86/19-др. закон и 157/20-др. закон), чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj: 37/14), 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 19. маја 2021. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Небојша Војновић, дипломирани правник, поставља се за вр-
шиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај, почев од 14. маја 2021. године, до по-
стављења службеника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-131/2020-4
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

725.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и 95/2018 
– др.закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020 – др. закон) и члана 35. 
и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 19. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Славку Врнџићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, закључно 
са 13. мајем 2021. године, престаје рад на положају због протека 
времена на које је постављен.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-135/2020-3
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

726.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 
број: 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон, 86/19-др. закон и 
157/20-др. закон), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), и члана 27. став 
3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени 
лист АПВ”, брoj: 37/14, 54/14-др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) По-
крајинска влада, на седници одржаној 19. маја 2021. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Славко Врнџић, дипломирани грађевински инжењер, поставља се 
за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергети-
ку, грађевинарство и саобраћај, почев од 14. маја 2021. године, до по-
стављења службеника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-135/2020-4
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

727.

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

Р Е Ш Е Њ Е

I

Катарини Ковачевић, вршиоцу дужности подсекретара По-
крајинског секретаријата за високо образовање и научноистражи-
вачку делатност, 19. маја 2021. године, престаје рад на положају 
због истека времена на које је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-145/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

728.

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – 
др.закон и 86/19- др.закон и 157/20-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 сед-
ници одржаној 19. маја 2021. године, д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Мр Катарина Ковачевић, магистар лингвистичких наука,  п о 
с т а в љ а  се за вршиоца дужности подсекретара Покрајинског се-
кретаријата за високо образовање и научноистраживачку делат-
ност, почев од 20. маја 2021. године, до постављења службеника 
на положају по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-146/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

729.

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 
37/16), а у складу с чланом 14. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта 
(„Службени лист АП Војводине”, бр. 10/02 и 1/12), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 19. маја 2021. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Покрајинског за-
вода за спорт и медицину спорта, Нови Сад, због истека мандата:

- председник:
– Ђорђе Ђурић, дипломирани професор спорта и физич-

ког васпитања из Новог Сада, на предлог оснивача;

- чланови који су именовани на предлог оснивача:
– Игор Сегедински, професор физичког васпитања из 

Сенте;
– Проф. др Горан Васић, доктор медицинских наука, про-

фесор на Факултету спорта и физичког васпитања, из 
Новог Сада;

– Миодраг Лопичић, истакнути спортиста, из Новог 
Сада;

– др Мариана Тишма, доктор психолошких наука, спорт-
ски психолог, из Новог Сада;

– Никола Јевтић, докторанд са Факултета спорта и фи-
зичког васпитања у Новом Саду. 

- чланови који су именовани из реда запослених:
– Горан Гламочић, професор физичког васпитања, шеф 

службе за информационо-документациону делатност, из 
Новог Сада;

– Данијела Шпирић, струковни пословни информатичар 
- специјалиста, виши стручни сарадник за информацио-
но документациону делатност из Новог Сада;

– Драгица Ковачевић Врањковић, дипломирани еконо-
миста, шеф одељења за економско – финансијске, правне 
и опште послове, из Новог Сада.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-275/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

730.

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине“ број: 
37/14), а у складу са чланом 14. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о оснивању Покрајинског Завода за спорт и медицину спорта  
(„Службени лист АП Војводине“ број: 10/02 и 1/12), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 19. маја 2021. године, д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Покрајинског завода за спорт и медицину 
спорта из Новог Сада, именују се:

- председник:
1. Ђорђе Ђурић, дипломирани професор спорта и физич-

ког васпитања из Новог Сада, на предлог оснивача;

- чланови:
2. Игор Сегедински, професор физичког васпитања из 

Сенте, на предлог оснивача;
3. Проф. др Горан Васић, професор на Факултету спорта 

и физичког васпитања, доктор медицинских наука из Но-

вог Сада, на предлог оснивача;
4. Миодраг Лопичић, дипломирани менаџер из Новог 

Сада, на предлог оснивача;
5. др Мариана Тишма, доктор психолошких наука, спорт-

ски психолог из Новог Сада, на предлог оснивача;
6. Никола Јевтић, мастер професор физичког васпитања и 

спорта из Новог Сада, на предлог оснивача.
7. Данијела Шпирић, струковни мастер економиста из 

Новог Сада, из реда запослених;
8. Драгица Ковачевић Врањковић, дипломирани еконо-

миста из Новог Сада, из реда запослених;
9. Ана Тепшић, професор физичког васпитања и спорта – 

дипломирани тренер фудбала, из Новог Сада, из реда за-
послених.

Председник и чланови Управног одбора именују се на период 
од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-276/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

731.

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 
37/14), а у складу с чланом 16. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 10/02 и 1/12), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 19. маја 2021. године, д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Покрајинског за-
вода за спорт и медицину спорта, Нови Сад, због истека мандата:

- председник:
- Горан Јаничић, именован на предлог оснивача;

- чланови:
- Ела Добо, именована на предлог оснивача;
- Душан Поповић, именован из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-277/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

732.

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине“ број: 
37/14), а у складу са чланом 16. Покрајинске скупштинске одлу-
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ке о оснивању Покрајинског Завода за спорт и медицину спорта  
(„Службени лист АП Војводине“ број: 10/02 и 1/12), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 19. маја 2021. године, д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У  Надзорни одбор Покрајинског завода за спорт и медицину 
спорта из Новог Сада, именују се:

- председник:
- Гојко Вукоје, дипл. економиста – мастер, из Новог Сада.

- чланови:
- Ела Добо, мастер економиста из Кањиже;
- Душан Поповић, професор физичког васпитања и спор-

та – дипл. тренер рукомета из Новог Сада, из реда запос-
лених.

Председник и чланови Надзорног одбора Покрајинског завода 
за спорт и медицину спорта из Новог Сада, именују се на период 
од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-278/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

733.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 4. тачка 1. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној  19. маја 2021. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Јелена Ђокић, докторка медицине, разрешава се дужнос-
ти чланице Надзорног одбора Опште болнице Вршац, Вршац, на 
лични захтев, на коју је именована као представница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-83/2021-18
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

734.

На основу чл. 113. став 4. и чл. 118. став 2. тачка 1. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), чла-
на 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  19. маја 2021. године, 
донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Горан Ступар, доктор медицине, разрешава се дужности вршио-
ца дужности директорa Дома здравља „Др Младен Стојановић″, Бачка 
Паланка, на коју је именован Одлуком о преузимању оснивачких права 
над Домом здравља „Др Младен Стојановић″, Бачка Паланка, 127 Број: 
022-827/2019-28 од 18. децембра 2019. године, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-333/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

735.

На основу чл. 113. став 4. и 117. 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  19. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Срђана Крстоношић, доктор медицине- мастер, специја-
листа психијатрије, именује се за вршиоца дужности директора 
Дома здравља „Др Младен Стојановић″, Бачка Паланка.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-334/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

736.

На основу члана 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  19. маја  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Рената Миклош, доктор медицине, специјалиста радиоло-
гије, разрешава се дужности вршиоца дужности директорa Дома 
здравља Нови Кнежевац, на коју је именованa Одлуком о преузи-
мању оснивачких права над Домом здравља Нови Кнежевац 127 
Број: 022-827/2019-12 од 18. децембра 2019. године.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-327/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

737.

На основу чл. 113. став 4. и 117. 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  19. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Дејан Грујић, доктор медицине, специјалиста клинич-
ке биохемије, именује се за вршиоца дужности директора Дома 
здравља Нови Кнежевац.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-328/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

738.

На основу чл. 113. став 4. и 118. став 1. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  19. маја 2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Јовану Миловановићу, доктору медицине, спец. пси-
хијатрије, престаје дужност вршиоца дужности директора Спе-
цијалне болнице психијатријске болести „Свети Врачевиʺ Нови 
Кнежевац, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-325/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

739.

На основу чл. 113. став 4. и 117. 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  19. маја  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Рената Миклош, докторка медицине, спец. радиологије, 
именује се за вршиоца дужности директора Специјалне болнице 
за психијатријске болести „Свети Врачеви” Нови Кнежевац.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-326/2021
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

740.

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 По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  19. маја 2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома здравља 
„Бечеј″ Бечеј   председник и чланови:

- председник:
- др Бранко Миличевић, представник оснивача.

- чланови:
1. Марија Вигњевић, представница оснивача;
2. Рожа Фараго; представница оснивача;
3. др Весна Коровљев, представница запослених;
4. др Александра Новчић, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-23
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

741.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  19. маја  2021. године, донела  је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Дома здравља „Бечеј″ Бечеј, именују се:

- председник:
- др Дејан Врањеш, специјалиста интерне медицине, 

представник оснивача;

- чланови:
1. Дуња Шари, дипломирани економиста-мастер, пред-

ставница оснивача;
2. др Раденко Милановић, доктор стоматологије, специја-

листа струковни инжењер менаџмента, представник за-
послених.

Председник и чланови Управног одбора  Дома здравља „Бечеј″ 
Бечеј,    именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-24
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

742.

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 По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  19. маја  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома здравља 
„Бечеј″ Бечеј председник и чланови:

- председник:
- Лидија Бодо Маљугић, представница оснивача;

- чланови:
1. Ендре Александер, представник оснивача;
2. Данијел Бобањ, представник запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-25
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

743.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-

луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној  19. маја  2021. године, 
донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Надзорни одбор Дома здравља „Бечеј″ Бечеј, именују се:

- председник:
- Kсенија Гложански, дипломирани правник, представ-

ница оснивача.

- чланови:
1. Миклош Силађи, дипломирани правник, представник 

оснивача;
2. Др Сања Васовић, доктор медицине, представница за-

послених.

Председник и чланови Надзорног одбора  Дома здравља „Бе-
чеј″ Бечеј, именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-26
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

744.

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 По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 19. маја  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома здравља 
„Др Младен Стојановић″, Бачка Паланка:

- председник:
- Перо Мијановић, представник оснивача.

- чланови:
1. Живко Шљивар, представник оснивача;
2. Драган Пилиповић, представник оснивача;
3. др Миле Шекеровић, представник запослених;
4. Миона Радош, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-27
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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745.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 19. маја  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Дома здравља „Др Младен Стојановић″, Бач-
ка Паланка, именују се:

- председник:
- Драгана Ђерковић, дипломирани правник, представни-

ца оснивача:

- чланови:
1. Симона Марић, дипломирани економиста, представни-

ца оснивача;
2. Др Бранислава Ловре - Коњевић, доктор медицине, 

специјалиста психијатрије, представница запослених.

Председник и чланови Управног одбора  Дома здравља „Др Младен 
Стојановић″, Бачка Паланка, именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-28
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

746.

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 По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 19. маја  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома здравља 
„Др Младен Стојановић″, Бачка Паланка:

- председник:
- Раде Лабус, представник оснивача.

- чланови:
1. Стеван Стемац, представник оснивача;
2. др Марија Радованов Каран, представник запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-29
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

747.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 19. маја  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Надзорни одбор Дома здравља „Др Младен Стојановић″, 
Бачка Паланка, именују се:

- председник:
- Бојка Јовицки, дипломирани правник, представница 

оснивача;

- чланови:
1. Дуња Тир, дипломирани економиста, представница ос-

нивача;
2. Др Славица Окиљевић, доктор медицине, специјали-

ста оториноларингологије, представница запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора  Дома здравља „Др 
Младен Стојановић″, Бачка Паланка, именују се на период од че-
тири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-30
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

748.

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”, бр. 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 По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 19. маја  2021. године, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА 

У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину – у изно-
су од 19.622.041,04 динара (словима: деветнаест милиона шест 
стотина двадесет две хиљаде четрдесет један динар и 04/100) 
– према буџетским класификацијама приказаним у следећој та-
бели:
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Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ 

(у динарима)

Раздео 06 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице  7.853.610,98

Глава 00   Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице  7.853.610,98

Програм 0607 Систем јавне управе 3.610.000,00

Програмска
активност/пројекат 1001Организација и спровођење државног стручног испита 3.610.000,00

Функционална
класификација 111 Извршни и законодавни органи 3.610.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 3.610.000,00

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 3.610.000,00

Економска
класификација 4235 Стручне услуге 3.610.000,00

Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа  2.743.610,98

Програмска
активност/пројекат

1001 Организација и спровођење правосудсног испита и испита за судске ту-
маче 2.743.610,98

Функционална
класификација 111 Извршни и законодавни органи 2.743.610,98

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 2.743.610,98

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 2.743.610,98

Економска
класификација 4235 Стручне услуге 2.743.610,98

Програм 2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система   1.500.000,00

Програмска
активност/пројекат

1002 Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и ди-
ректоре  1.500.000,00

Функционална
класификација 980 Образовање некласификовано на другом месту 1.500.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 1.500.000,00

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 1.500.000,00

Економска
класификација 4235 Стручне услуге 1.500.000,00

Раздео 07 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с вер-
ским заједницама  898.509,75

Глава 00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с вер-
ским заједницама   220.125,80

Програм 1201 Уређење и развој система у области културе и информисања 220.125,80

Програмска
активност/пројекат 1001 Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе 220.125,80

Функционална
класификација 820 Услуге културе 220.125,80

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 220.125,80

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 220.125,80

Економска
класификација 4235 Стручне услуге 220.125,80

Глава 01   Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с вер-
ским заједницама – Индиректни корисници у области културе 678.383,95

Програм 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа  357.161,00

Програмска
активност/пројекат 1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа  357.161,00
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Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ 

(у динарима)

Функционална
класификација 820 Услуге културе 357.161,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 357.161,00

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 357.161,00

Економска
класификација 4235 Стручне услуге 357.161,00

Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин (ЈББКС 3584) 150.000,00

Музеј Војводине, Нови Сад (ЈББКС 3579) 76.400,00

Галерија ликовне уметности – Поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад (ЈББКС 
3578) 90.000,00

Позоришни музеј Војводине, Нови Сад (ЈББКС 3583) 40.761,00

Програм 1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва   321.222,95

Програмска
активност/пројекат 1006 Подршка раду установа у области стваралаштва 321.222,95

Функционална
класификација 820 Услуге културе 321.222,95

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 321.222,95

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 321.222,95

Економска
класификација 4235 Стручне услуге 321.222,95

Издавачки завод „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet, Нови Сад (ЈББКС 80250) 105.400,00

Народно позориште – Narodno kazalištе – Népszínház, Суботица (ЈББКС 9057) 60.000,00

Војвођански симфонијски оркестар Нови Сад  (ЈББКС  80905) 5.822,95

Српско народно позориште, Нови Сад (ЈББКС 3663) 150.000,00

Раздео 12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 4.769.920,31

Глава 00   Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 4.478.930,78

Програм 1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње 4.478.930,78

Програмска
активност/Пројекат 1003 Израда, доношење и имплементација планске документације 4.478.930,78

Функционална
класификација 620 Развој заједнице 4.478.930,78

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 4.478.930,78

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 4.478.930,78

Економска
класификација 4235 Стручне услуге 4.478.930,78

Глава 01   Покрајински завод за заштиту природе 290.989,53

Програм 0405 Заштита природе и климатске промене 290.989,53

Програмска
активност/пројекат

1003 Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покраји-
не Војводине 290.989,53

Функционална
класификација 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту  290.989,53

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 290.989,53

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 290.989,53

Економска
класификација 4235 Стручне услуге 290.989,53

Раздео 14 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај 6.100.000,00

Глава 00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај  6.100.000,00

Програм 0501 Планирање и спровођење енергетске политике 6.100.000,00
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Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ 

(у динарима)

Програмска
активност/пројекат

1011 Организовање полагања стручних испита у секретаријату и рад комисија за 
полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сиро-
вина на територији АП Војводине 6.100.000,00

Функционална
класификација 430 Гориво и енергија 6.100.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 6.100.000,00

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 6.100.000,00

Економска
класификација 4235 Стручне услуге 6.100.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински 
секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, 
Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функцио-
нална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве у укупном износу од 19.622.041,04 динара 
из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице, Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, Покрајински завод за заштиту споменика културе, 
Музеј Војводине, Галерија ликовне уметности – Поклон збирка 
Рајка Мамузића, Позоришни музеј Војводине, Издавачки за-
вод „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet, Народно позориште 
– Narodno kazalištе – Népszínház , Војвођански симфонијски ор-
кестар, Српско народно позориште, Покрајински секретаријат 
за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински завод за 
заштиту природе, Покрајински секретаријат за енергетику, грађе-
винарство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-8/2021-7
Нови Сад,    19 . мај  2021.  године

ПРЕДСЕДНИК 
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

749.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 6. маја 2021. године,   д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

се Разделу 11 – Покрајинском секретаријату за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Про-
грам 0608 Систем локалне самоуправе 1003 Подршка развоју ло-
калне самоуправе, функционална класификација 180 Трансфери 
општег карактера између различитих нивоа власти, извор финан-
сирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска кла-
сификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капи-
тални трансфери осталим нивоима власти, 1.965.940,00 динара 
(словима: један милион девет стотина шездесет пет хиљада 
девет стотина четрдесет динара и 00/100) због непланираних 
средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 1.965.940,00 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. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, усмериће се граду Кикинда за финанси-
рање завршних радова на парохијском дому у порти Храма 
Светих Козме и Дамјана у Кикинди.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог 
правног акта, уколико законом није другачије прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-54
Нови Сад, 6. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

750.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 6. маја 2021. године,     д о  н  о  с  и 
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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 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Програм 1203 
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Про-
грамска активност 1003 Подршка развоју књижевног ствара-
лаштва и издаваштва, функционална класификација 820 Услуге 
културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, на економској класификацији 481 Дотације невладиним 
организацијама, односно 4819 Дотације осталим непрофитним 
институцијама, износ од 300.000,00 динара (словима: три сто-
тине хиљада динара и 00/100), 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 300.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења усмериће се Матици српској, а намењена су за из-
давање Зборника књижевнонаучних радова о стваралачком 
опусу Петера Хандкеа, почасног члана Матице српске.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-55
Нови Сад, 6. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

751.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 6. маја 2021. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 07 – Покрајинском секретаријату за културу, јав-
но информисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 
Индиректни корисници у области културе, Програм 1202 Уна-
пређење система заштите културног наслеђа, Програмска актив-
ност  1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања 
културног наслеђа, функционална класификација 820 Услуге 
културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета,  економскa класификацијa 424 Специјализоване услуге, 
односно 4242 Услуге образовања, културе и спорта, износ од 
2.285.000,00 динара (словима: два милиона две стотине осам-
десет пет хиљада динара и 00/100), а због недовољно планира-
них средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план апропријацијe из става 1. ове тачке увећава се 
за 2.285.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, намењено је Покрајинском заводу за заштиту 
споменика културе, Петроварадин, за финансирање рекон-
струкције сатова на Саборној цркви у Сремским Карловцима.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-56
Нови Сад, 6. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

752.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној  19. маја 2021. године,  д о  н  о  с  и 
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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 финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
12 – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту живот-
не средине, Програм 1101 Уређење и надзор у области планирања и 
изградње, Програмска активност 1004 Подршка у изради пројект-
но-техничке и планске документације ЈЛС и невладиним органи-
зацијама у области планирања и изградње, функционална класи-
фикација 620 Развој заједнице, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, износ од 2.000.000,00 динара (слови-
ма: два милиона динара и 00/100), на економској класификацији 
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални транс-
фери осталим нивоима власти, а због непланираних средстава на 
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за укупно 2.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – 
квота – увећава се у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одо-
бреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који 
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секрета-
ријат за урбанизам и заштиту животне средине, по основу упо-
требе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду 
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усме-
риће се Граду  Сомбору, а намењено је за финансирање израде 
Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута Iб реда 
(брзе саобраћајнице) на територији Града Сомбора – деоница: 
од граничног прелаза с Мађарском (Бачки брег), постојећи 
државни пут Iб реда  број 15 до раскрснице с постојећим др-
жавним  путем Iб реда број 12.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту жи-
вотне средине и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
урбанизам и заштиту животне средине преузеће обавезу на осно-
ву 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: 401-9/2021-57
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

753.

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 седни-
ци одржаној 19. маја 2021. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.  Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се 19.622.041,04 динара (словима: деветнаест милиона шест сто-
тина двадесет две хиљаде четрдесет један динар и 04/100) – рас-
поредом средстава на годишњем нивоу, а према буџетским класи-
фикацијама приказаним у следећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ 

(у динарима)

Раздео 06 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице  7.853.610,98

Глава 00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице   7.853.610,98

Програм 0607 Систем јавне управе 3.610.000,00

Програмска
активност/пројекат 1001 Организација и спровођење државног стручног испита  3.610.000,00

Функционална
класификација 111 Извршни и законодавни органи 3.610.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 3.610.000,00

Економска
класификација 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.610.000,00

Економска
класификација 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.610.000,00

Програм 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа  2.743.610,98
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Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ 

(у динарима)

Програмска
активност/пројекат

1001 Организација и спровођење правосудсног испита и испита за судске ту-
маче 2.743.610,98

Функционална
класификација 111 Извршни и законодавни органи 2.743.610,98

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 2.743.610,98

Економска
класификација 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.743.610,98

Економска
класификација 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.743.610,98

Програм 2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система   1.500.000,00

Програмска
активност/пројекат

1002 Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и дирек-
торе  1.500.000,00

Функционална
класификација 980 Образовање некласификовано на другом месту 1.500.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 1.500.000,00

Економска
класификација 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.500.000,00

Економска
класификација 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.500.000,00

Раздео 07 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с вер-
ским заједницама  898.509,75

Глава 00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с вер-
ским заједницама   220.125,80

Програм 1201 Уређење и развој система у области културе и информисања 220.125,80

Програмска
активност/пројекат 1001 Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе 220.125,80

Функционална
класификација 820 Услуге културе 220.125,80

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 220.125,80

Економска
класификација 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 220.125,80

Економска
класификација 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 220.125,80

Глава 01 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верс-
ким заједницама – Индиректни корисници у области културе 678.383,95

Програм 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа  357.161,00

Програмска
активност/пројекат 1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа  357.161,00

Функционална
класификација 820 Услуге културе 357.161,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 357.161,00

Економска
класификација 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 357.161,00

Економска
класификација 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 357.161,00

Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин (ЈББКС 3584) 150.000,00

Музеј Војводине, Нови Сад (ЈББКС 3579) 76.400,00

Галерија ликовне уметности – Поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад (ЈББКС 
3578) 90.000,00

Позоришни музеј Војводине, Нови Сад (ЈББКС 3583) 40.761,00

Програм 1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва   321.222,95

Програмска
активност/пројекат 1006 Подршка раду установа у области стваралаштва 321.222,95

Функционална
класификација 820 Услуге културе 321.222,95
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Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ 

(у динарима)

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 321.222,95

Економска
класификација 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 321.222,95

Економска
класификација 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 321.222,95

Издавачки завод Форум – Forum Könyvkiadó Intézet, Нови Сад (ЈББКС 80250) 105.400,00

Народно позориште – Narodno kazalištе – Népszínház, Суботица (ЈББКС 9057) 60.000,00

Војвођански симфонијски оркестар Нови Сад (ЈББКС 80905) 5.822,95

Српско народно позориште, Нови Сад (ЈББКС 3663) 150.000,00

Раздео 12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 4.769.920,31

Глава 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 4.478.930,78

Програм 1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње 4.478.930,78

Програмска
активност/пројекат 1003 Израда, доношење и имплементација планске документације 4.478.930,78

Функционална
класификација 620 Развој заједнице 4.478.930,78

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 4.478.930,78

Економска
класификација 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4.478.930,78

Економска
класификација 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 4.478.930,78

Глава 01 Покрајински завод за заштиту природе 290.989,53

Програм 0405 Заштита природе и климатске промене 290.989,53

Програмска
активност/пројекат

1003 Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покраји-
не Војводине 290.989,53

Функционална
класификација 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту  290.989,53

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 290.989,53

Економска
класификација 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 290.989,53

Економска
класификација 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 290.989,53

Раздео 14 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај 6.100.000,00

Глава 00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај  6.100.000,00

Програм 0501 Планирање и спровођење енергетске политике 6.100.000,00

Програмска
активност/пројекат

1011 Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад коми-
сија за за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу ми-
нералних сировина на територији АП Војводине 6.100.000,00

Функционална
класификација 430 Гориво и енергија 6.100.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 6.100.000,00

Економска
класификација 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 6.100.000,00

Економска
класификација 4161  Награде запосленима и остали посебни расходи 6.100.000,00

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. Повећање апропријација по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класифика-
цијама из тачке 1. овог решења, намењено је за исплату накнаде за рад у 
радном телу (комисија, управни одбор или друго радно тело), члановима 
тих радних тела који су запослени код послодавца исплатиоца накнаде.
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице, Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, Покрајински завод за заштиту споменика културе, 
Музеј Војводине, Галерија ликовне уметности – Поклон збирка 
Рајка Мамузића, Позоришни музеј Војводине, Издавачки за-
вод „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet, Народно позориште 
– Narodno kazalištе – Népszínház , Војвођански симфонијски ор-
кестар, Српско народно позориште, Покрајински секретаријат 
за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински завод за 
заштиту природе, Покрајински секретаријат за енергетику, грађе-
винарство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-58
Нови Сад, 19. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

754.

На основу чл. 49. став 1.  и 51. тачка 1) и  56. став 1. Закона 
о запосленима у aутономним покрајинама и јединицама локал-
не 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-пре-
чишћен текст), Одбор за административна и мандатна питања 
Скупштине Аутономне покрајине Војводине,  на седници одржа-
ној  12. маја 2021. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
О   ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

I

Драгутину Галовићу, вршиоцу дужности помоћника генерал-
ног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, прес-
таје дужност вршиоца дужности помоћника генералног секретара 
Скупштине Аутономне покрајине Војводине - службеника на поло-
жају, закључно са   31. мајем 2021. године, због истека  времена  на 
који је постављен. 

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-83/2021-18
Нови Сад, 12. мај  2021. године

Председник одбора
Милан Влаисављевић

755.

На основу чл. 49. став 1. и 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у aу-
тономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службе-
ни 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. Пословни-
ка о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ”, број 60/2018-пречишћен текст), Одбор за администра-
тивна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војво-
дине,  на седници одржаној  12. маја 2021. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
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 Скупшти-
не Аутономне покрајине Војводине почев од 01. јуна 2021. године до 
постављења службеника на полoжај по спроведеном јавном конкурсу.    

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-86/2021-18
Нови Сад, 12. мај  2021. године

Председник одбора
Милан Влаисављевић

756.

На основу чл. 49. став 1.  и 51. тачка 1) и  56. став 1. Закона о 
запосленима у aутономним покрајинама и јединицама локалне са-
моуправе („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 Ауто-
номне покрајине Војводине,  на седници одржаној  12. маја 2021. 
године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
О   ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
 

I

Др Сандри Стојковић, вршиоцу дужности помоћника генералног 
секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, престаје дуж-
ност вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине - службеника на положају, закључно 
са   12. мајем 2021. године, због истека  времена  на који је постављена. 

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-84/2021-18
Нови Сад, 12. мај  2021. године

Председник одбора
Милан Влаисављевић

757.

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 Војводи-
не („Службени лист АПВ”, број 60/2018-пречишћен текст), Одбор 
за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине,  на седници одржаној  12. маја 2021. године, 
донео  је
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Р Е Ш Е Њ Е 
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 Скупшти-
не Аутономне покрајине Војводине почев од 01. јуна 2021. године до 
постављења службеника на полoжај по спроведеном јавном конкурсу.

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-85/2021-18
Нови Сад, 12. мај  2021. године

Председник одбора
Милан Влаисављевић

758.

На основу чл. 49. став 1.  и 51. тачка 1) и  56. став 1. Закона о запос-
ленима у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоупра-
ве („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 ад-
министративна и мандатна питања Скупштине Аутономне покраји-
не Војводине,  на седници одржаној  12. маја 2021. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
О   ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

I

Милану Антићу, вршиоцу дужности помоћника генералног секре-
тара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, престаје дужност 
вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Ау-
тономне покрајине Војводине - службеника на положају, закључно 
са   31. мајем 2021. године, због истека  времена  на који је постављен. 

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-82/2021-18
Нови Сад, 12. мај  2021. године

Председник одбора
Милан Влаисављевић

759.

На основу чл. 49. став 1. и 56. ст. 1. и 4. Закона о запослени-
ма 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 60/18-пречишћен текст), 
Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине,  на седници одржаној  12. маја 2021. 
године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
О   ПОСТАВЉЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
 СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

I

Др Сандра Стојковић, доктор правних наука из Новог Сада, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника генералног секретара 
Скупштине Аутономне покрајине Војводине  почев од 13. маја 
2021. године до постављења службеника на полoжај по спроведе-
ном јавном конкурсу.

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-87/2021-18
Нови Сад, 12. мај  2021. године

Председник одбора
Милан Влаисављевић

760.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Бе-
оград, издавање и употребу превода уџбеника ФИЗИКА 2, уџ-
беник за други разред гимназије, писан на хрватском 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:  128-61-29/2021-01
Дана:  06. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

761.

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, про-
писе, 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, из-
давање и употребу превода уџбеника ГЕОГРАФИЈА 2, уџбеник за дру-
ги разред гимназије, писан на мађарском језику и писму, аутора др Сне-
жане Вујадиновић и др Дејана Шабића, од школске 2021/2022. године.
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II

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

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-33/2021-01
Дана:  07. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

762.
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, про-
писе, управу и националне мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „ГЕРУНДИЈУМ“ д.о.о., Београд, 
издавање и употребу превода уџбеникa КОРАК БЛИЖЕ, ЛИКОВ-
НА КУЛТУРА 8, за осми разред основне школе, ауторке Бранке Ман-
дић, писан на мађарском језику и писму, 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:  128-61-53/2021-01
Дана:  07. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

763.
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, про-
писе, управу и националне мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „ГЕРУНДИЈУМ“ д.о.о., Бе-
оград, издавање и употребу превода уџбенички комплет ХЕ-
МИЈА 8, за осми разред основне школе, који се састоји од  уџбе-
ника – Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе и другог 
наставног средства – Хемија 8, Лабораторијске вежбе са задацима 
из хемије за осми разред основне школе, ауторки Јасне Адамов, 
Снежане Каламковић, Гордане Гајић и Соње Велимировић, писан 
на мађарском језику и писму, 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:  128-61-52/2021-01
Дана:  07. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

764.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „ГЕРУНДИЈУМ“ д.о.о., Бео-
град, издавање и употребу превода уџбеникa БИОЛОГИЈА 8, за 
осми разред основне школе, аутора др Томке Миљановић, мр Весне 
Миливојевић, др Оливере Бјелић Чабрило и др Тихомира Лазаре-
вића, писан на мађарском језику и писму, 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:  128-61-46/2021-01
Дана:  06. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

765.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „ГЕРУНДИЈУМ“ д.о.о., Бе-
оград, издавање и употребу превода уџбениког комплета МА-
ТЕМАТИКА 8, за осми разред основне школе, који се састоји 
од: Уџбеника за осми разред основне школе, аутора др Синише 
Јешића и Јасне Благојевић и другог наставног средства, Збирке 
задатака из математике за осми разред основне школе, аутора 
др Синише Јешића, Тање Њаради, Веселинке Милетић и Алек-
сандре Росић, писан на мађарском језику и писму, 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:  128-61-47/2021-01
Дана:  06. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/
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766.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17,  24/19 и 
66/20) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 
о одбијању захтева за одобравање рукописа уџбеника

I

ОДБИЈА СЕ ЗАХТЕВ ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Београд, 
за одобравање рукописа уџбеника ПОВИЈЕСТ 5 и 6, национал-
ни додатак из историје за пети и шести разред основне школе, 
на хрватском језику и писму, аутора Дарије Шпановић и Калма-
на Кунтића, издавача ЈП Завод за уџбенике  Београд, за школску 
2021/2022.

II

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

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-654/2020-01
Дана:  06. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

767.

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 Наде Петровић,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Нада Петровић, из Новог Сада, улица Булевар цара Лазара 
55, разрешава се дужности сталног судског преводиоца за руски 
језик и брише се из регистра сталних судских тумача за терито-
рију Аутономне покрајине Војводине.

II

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

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-74-23/2021 
18.05.2021.године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш) 

768.

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 Јелице Марић,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Јелица Марић, из Београда, улица Љермонтова  8/61, разре-
шава се дужности сталног судског преводиоца за енглески 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 СЕКРЕТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-74-14/2021 
11.05.2021.године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш) 

769.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и 
члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник 
РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а у вези са чланом 79. Зако-
на о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени гласник РС“ бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС и 
18/2020 – други закон) и чланом 37. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број: 34/14, 
54/14 ‒ други пропис,  37/16, 29/17, 24/19 и 66/2020), решавајући 
по пријавама поднетим за енглески језик на Оглас за постављење 
сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова 
слепих, глувих или немих лица за подручје виших судова на те-
риторији Аутономне покрајине Војводине, број: 128-74-25/2020-
02 који је објављен дана 25. новембра 2020. године у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”, бр. 62/2020, листу „Ало”, 
„Magyar Szo”, „Либертатеа”, „Хрватска ријеч”, „Руске слово” и 
„Хлас људу” и на интернет страници овог секретаријата, доноси

РЕШЕЊЕ

I

1. Кристина Илић, поставља се за сталног судског прево-
диоца за енглески језик.

2. Емил Лулић, поставља се за сталног судског преводио-
ца за енглески језик.

3. Тамара Бубало, поставља се за сталног судског прево-
диоца за енглески језик.

4. Милица Лукић, поставља се за сталног судског прево-
диоца за енглески језик.

5. Јасмина Момчиловић Бундало, поставља се за сталног 
судског преводиоца за енглески језик.
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6. Гордана Динић, поставља се за сталног судског прево-
диоца за енглески језик.

7. Маргарета Петровић, поставља се за сталног судског 
преводиоца за енглески језик.

II

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

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

128-74-15/2021-02
19. мај 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

770.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и 
члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник 
РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а у вези са чланом 79. Зако-
на о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени гласник РС“ бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС 
и 18/2020 – други закон) и чланом 37. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број: 
34/14, 54/14 ‒ други пропис,  37/16, 29/17, 24/19 и 66/2020), ре-
шавајући по пријавама поднетим за мађарски језик на Оглас за 
постављење сталних судских преводилаца и сталних судских 
тумача знакова слепих, глувих или немих лица за подручје ви-
ших судова на територији Аутономне покрајине Војводине, број: 
128-74-25/2020-02 који је објављен дана 25. новембра 2020. го-
дине у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, бр. 
62/2020, листу „Ало”, „Magyar Szo”, „Либертатеа”, „Хрватска 
ријеч”, „Руске слово” и „Хлас људу” и на интернет страници 
овог секретаријата, доноси

РЕШЕЊЕ

I

1. Varga Csaba (Чаба Варга), поставља се за сталног суд-
ског преводиоца за мађарски језик.

2. Vilagoš Marijić Andrea (Андреа Вилагош Маријић), 
поставља се за сталног судског преводиоца за мађарски 
језик.

3. Жарко Павлов, поставља се за сталног судског прево-
диоца за мађарски језик.

4. Рудолф Чеке, поставља се за сталног судског преводио-
ца за мађарски језик.

5. Kovács Birkás Zsolt (Жолт Ковач Биркаш), по-
ставља се за сталног судског преводиоца за мађар-
ски језик.

II

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

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

128-74-16/2021-02
19. мај 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

771.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и 
члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник 
РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а у вези са чланом 79. Зако-
на о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени гласник РС“ бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС и 
18/2020 – други закон) и чланом 37. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број: 34/14, 
54/14 ‒ други пропис,  37/16, 29/17, 24/19 и 66/2020), решавајући 
по пријавама поднетим за руски језик на Оглас за постављење 
сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова 
слепих, глувих или немих лица за подручје виших судова на те-
риторији Аутономне покрајине Војводине, број: 128-74-25/2020-
02 који је објављен дана 25. новембра 2020. године у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”, бр. 62/2020, листу „Ало”, 
„Magyar Szo”, „Либертатеа”, „Хрватска ријеч”, „Руске слово” и 
„Хлас људу” и на интернет страници овог секретаријата, доноси

РЕШЕЊЕ

I

1. Маријана Карделис, поставља се за сталног судског 
преводиоца за руски језик.

2. Сара Бубало, поставља се за сталног судског преводио-
ца за руски језик.

3. Антонела Бијелић Милојица, поставља се за сталног 
судског преводиоца за руски језик.

II

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

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

128-74-17/2021-02
19. мај 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

772.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и 
члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник 
РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а у вези са чланом 79. Зако-
на о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени гласник РС“ бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС и 
18/2020 – други закон) и чланом 37. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број: 34/14, 
54/14 ‒ други пропис,  37/16, 29/17, 24/19 и 66/2020), решавајући 
по пријавама поднетим за немачки језик на Оглас за постављење 
сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова 
слепих, глувих или немих лица за подручје виших судова на те-
риторији Аутономне покрајине Војводине, број: 128-74-25/2020-
02 који је објављен дана 25. новембра 2020. године у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”, бр. 62/2020, листу „Ало”, 
„Magyar Szo”, „Либертатеа”, „Хрватска ријеч”, „Руске слово” и 
„Хлас људу” и на интернет страници овог секретаријата, доноси

РЕШЕЊЕ

I

1. Милица Богдановић, поставља се за сталног судског 
преводиоца за немачки језик.
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2. Немања Гагић, поставља се за сталног судског прево-
диоца за немачки језик.

3. Јелена Аћа, поставља се за сталног судског преводиоца 
за немачки језик.

II

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

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

128-74-18/2021-02
19. мај 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

773.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и 
члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник 
РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а у вези са чланом 79. Зако-
на о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени гласник РС“ бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС и 
18/2020 – други закон) и чланом 37. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број: 34/14, 
54/14 ‒ други пропис,  37/16, 29/17, 24/19 и 66/2020), решавајући по 
пријавама поднетим за италијански језик на Оглас за постављење 
сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова 
слепих, глувих или немих лица за подручје виших судова на те-
риторији Аутономне покрајине Војводине, број: 128-74-25/2020-
02 који је објављен дана 25. новембра 2020. године у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”, бр. 62/2020, листу „Ало”, 
„Magyar Szo”, „Либертатеа”, „Хрватска ријеч”, „Руске слово” и 
„Хлас људу” и на интернет страници овог секретаријата, доноси

РЕШЕЊЕ

I

Биљана Кљештан, поставља се за сталног судског преводиоца 
за италијански језик.

II

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

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

128-74-19/2021-02
19. мај 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

774.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и 
члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник 
РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а у вези са чланом 79. Зако-
на о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени гласник РС“ бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС и 
18/2020 – други закон) и чланом 37. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број: 34/14, 
54/14 ‒ други пропис,  37/16, 29/17, 24/19 и 66/2020), решавајући по 

пријавама поднетим за француски језик на Оглас за постављење 
сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова 
слепих, глувих или немих лица за подручје виших судова на те-
риторији Аутономне покрајине Војводине, број: 128-74-25/2020-
02 који је објављен дана 25. новембра 2020. године у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”, бр. 62/2020, листу „Ало”, 
„Magyar Szo”, „Либертатеа”, „Хрватска ријеч”, „Руске слово” и 
„Хлас људу” и на интернет страници овог секретаријата, доноси

РЕШЕЊЕ

I

Ружица Седер, поставља се за сталног судског преводиоца за 
француски језик.

II

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

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

128-74-20/2021-02
19. мај 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

775.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. и 
члана 6. Правилника о сталним судским тумачима („Сл. гласник 
РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а у вези са чланом 79. Зако-
на о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени гласник РС“ бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС и 
18/2020 – други закон) и чланом 37. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број: 34/14, 
54/14 ‒ други пропис,  37/16, 29/17, 24/19 и 66/2020), решавајући 
по пријавама поднетим за арапски језик на Оглас за постављење 
сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова 
слепих, глувих или немих лица за подручје виших судова на те-
риторији Аутономне покрајине Војводине, број: 128-74-25/2020-
02 који је објављен дана 25. новембра 2020. године у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”, бр. 62/2020, листу „Ало”, 
„Magyar Szo”, „Либертатеа”, „Хрватска ријеч”, „Руске слово” и 
„Хлас људу” и на интернет страници овог секретаријата, доноси

РЕШЕЊЕ

I

Rifai Elba Raia (Рифаи Елба Раиа), поставља се за сталног 
судског преводиоца за арапски језик.

II

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

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

128-74-21/2021-02
19. мај 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)
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776.

На основу чл. 11. и 23. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, 
брoj 66/20), у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о 
програму подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине 
Војводине у 2021 години, („Службени лист АПВ“, број 66/20), и 
Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, По-
крајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) расписује 

 КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ИНВЕСТИЦИЈА
У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И РАКИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвести-
ција набавку опреме за производњу вина и ракије на територији 
АП Војводине у 2021. години (у даљем тексту: Конкурс) јесте ула-
гање у нову опрему, ради повећања прихода на пољопривредним 
газдинствима и запошљавања руралног становништва.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава у нову 
опрему за производњу вина и ракије.

2. ВИСИНА И НАЧИН ДОДЕЛЕ ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА

За реализацију Конкурса за суфинансирање инвестиција на-
бавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП 
Војводине у 2021. години предвиђено је укупно 50.000.000,00 
динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкур-
су утврђују се у износу до 50% од вредности укупно прихватљи-
вих трошкова.

За подносиоце пријава, предузетнике и правна лица, чије је 
газдинство регистровано на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољоприв-
редног газдинства и  оснивач правног лица  млађе од 40 годи-
на бесповратна средства за подршку инвестиција утврђују се у 
износу до 60% од укупних прихватљивих трошкова ивестиције 
(у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само 
један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна 
средства утврђују се у износу до 50 % од прихватљивих трошкова 
инвестиције)

Приликом обрачуна, узима се вредност прихватљивих трошко-
ва инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може бити већи од 2.000.000,00 динара, односно 2.200.000,00 
динара за подносиоце пријава: предузетнике и правна лица, чије 
је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољоприв-
редног газдинства и  оснивач правног лица  млађе од 40 година 

(у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само 
један оснивач старији од 40 година, а други млађи, максималан 
износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити 
већи од 2.200.000,00 динара).

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 100.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је 
вредност инвестиције 200.000,00 динара или већа од тог износа.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и 
купљена опрема пре 01.01.2021. године, што мора бити докумен-
товано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, из-
водима из банке, гарантним листовима, царинским декларација-
ма, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који 
носе датум након 01.01.2021.године.

3.НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу на-
мењена су за:

1. Набавка опреме за примарну прераду грожђа,
2. Набавка опреме за ферментацију за бела и црвена вина,
3. Набавка опреме за чување и неговање вина,
4. Набавка опреме за пуњење вина,
5. Набавка опреме за ракију.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по кон-
курсу, која може да се односи на више сектора, као и за више на-
мена у оквиру истог сектора.

Листа прихватљивих инвестиција приказана је у Члану 3. Пра-
вилника о додели средстава за набавку опреме за производњу 
вина и ракије на територији АП Војводине у 2021. години.

4. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном статусу,и то:

1. Предузетник - носилац регистрованог комерцијалног по-
родичног пољопривредног газдинства

2. правно лице:
- привредно друштво - носилац регистрованог комер-

цијалног пољопривредног газдинства;
- земљорадничка задруга - носилац регистрованог ко-

мерцијалног пољопривредног газдинства
- сложена задруга - носилац регистрованог комер-

цијалног  пољопривредног газдинства

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. регистровано пољопривредно газдинство мора бити 
уписано у Регистар пољопривредних газдинства и да се 
налазити у активном статусу;

2. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на терито-
рији јединице локалне самоуправе с територује АП Војво-
дине, односно подносиоци пријаве правна лица морају 
имати седиште на територији јединице локалне самоу-
праве с територије АП Војводине, с тим што и место  ре-
ализације инвестиције мора бити на територији једини-
це локалне самоуправе с територије АП Војводине;
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3. подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за  одводњавање/наводњавање за 
наведену инвестицију закључно са 31.12.2020. године;

4. подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе закључно са 2020. годином за подносиоца прија-
ве (издато од стране надлежног органа јединице локал-
не самоуправе где се налази предметна инвестиција, 
ако се пребивалиште подносиоца пријаве налази на те-
риторији друге локалне самоуправе онда треба доста-
вити напред наведено уверење и од те локалне самоу-
праве);

5. подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држав-
ној својини за 2020.годину;

6. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси 
пријаву не сме користити средства по неком другом ос-
нову (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно 
иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка 
за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с 
посебним прописом којим се уређује кредитна подрш-
ка регистрованим пољопривредним газдинствима;

7. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговор-
них обавеза према покрајинском секретаријату, као ни 
према Министарству пољопривреде, шумарства и во-
доприведе, на основу раније потписаних уговора;

8. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу члана 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 
36/11, 99/11,  83/14, 5/15, 44/18, 95/18 И 91/19) ;

9. да се плаћање се врши на текући рачун добављача или 
готовински,  плаћања путем компензације и   цесије неће 
бити призната.

10. подносилац пријаве  мора бити регистрован у Агенцији 
за привредне регистре за намену за коју конкурише;

11. подносилац пријаве који подноси пријаву за инвестиције 
у вези с вином мора бити уписан у Виноградарски  и Ви-
нарски регистар;

12. подносилац пријаве који подноси пријаву за инвестиције 
у вези с ракијом мора бити уписан у   Регистар приз-
вођача јаких алкохолних пића у складу са законом који 
се уређују јака алкохолна пића;

13. не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвида-
ције;

14. задруге морају имати обављену задружну ревизију;
15. правно лице мора бити разврстано у микро или мало 

правно лице, у складу са Законом којим се уређује рачу-
новодство.

6. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 
11.06.2021. године.

7. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потребна документација

Члан 7

1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом и 
датумом, док је за правна лица обавезан печат подносио-
ца (са изјавом о прибављању докумената о којој се води 
службена евиденција);

2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 
карта носиоца регистрованог пољопривредног газдин-
ства или овлашћеног лица у правном лицу;

3. оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава 
за 2021.годину, који издаје Управа за трезор (прва страна 
извода РПГ-а са основним подацима и друга страна из-
вода с подацима о површинама и производњи), не ста-
рији од 30 дана од дана подношења пријаве;

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/на-
водњавање (потврда надлежног органа) закључно са 
31.12.2020. године, за подносиоца;

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2020. годином за подносиоца пријаве 
(издато од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе пребивалишта, односно седишта подносио-
ца пријаве, као и надлежног органа локалне самоупра-
ве где се налази предметна инвестиција, уколико се пре-
дметна инвестиција налази на територији друге локалне 
самоуправе, на територији АПВ);

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољоприв-
редног земљишта у државној својини (потврда надлеж-
ног органа, или фотокопија уговора с Министарством 
пољопривреде, шумарства и водопривреде од јединице ло-
калне самоуправе као и доказ o извршеном  плаћању).

7. предрачун или рачун за набавку предметне инвестиције  
са спецификацијом опреме   која садржи основне карак-
теристике опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве 
морају бити исти као и у предрачуну и/или рачуну);

8. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
9. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то по-

тврду о преносу средстава и извод оверен од стране банке. 
10. оверена фотокопија уговора о закупу објекта у којем се 

реализује инвестиција која је предмет ово конкурса, с 
тим што је потребно да је до истека уговора о закупу 
преостало најмање пет година од момента подношења 
захтева;

11. фотокопија гарантног листа за купљену опрему за коју је 
то предвиђено важећим прописом;

12. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) ‒ не старија од 01.01.2021. 
године; 

13. фотокопија уговора о кредиту,уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом обра-
зовању;

15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
17. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 

идентификационим бројем;
18. потврда о упису у Виноградарски и Винарски регистар 

правног лица које подноси пријаву за инвестиције у вези 
с вином;

19. потврда о  упису у Регистар произвођача јаких алкохол-
них пића у складу са законом који се уређују јака   алко-
холна пића;

20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације;

21. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице(разврстано у микро или мало правно лице, 
у складу са Законом о рачуноводству („Службени глас-
ник РС“, број 73/2019).

22. за земљорадничке задруге потврду овлашћеног Ревизијс-
ког савеза да земљорадничка задруга послује у складу 
са Законом о задругама („Службени гласник РС“, број 
112/2015), при чему се потврда издаје на основу конач-
ног извештаја о обављеној задружног ревизији, не ста-
ријем од две године, у складу са Законом;

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-
тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3, 4 и 5 прибавити сам или ће Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик. Документацију мора превести овлашћени судски тумач. 
Уколико је рачун/предрачун исказан у страној валути, неопход-
но је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској про-
тиввредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан изда-
вања рачуна/предрачуна.

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.
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8. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Послов-
ником о раду комисија за израду конкурса и правилника и посту-
пање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату 
и Другим правилником о о додели средстава за суфинансирање 
инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на те-
риторији АП Војводине за 2021. годину.

9. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-
ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави секретаријату следећу документацију: 

• Захтев за исплату са извештајем  о наменском утрошку 
средстава

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве мо-
рају бити исти као у рачуну);

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице; 

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке; 

• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2021. 
године; 

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајин-
ски секретаријат може да од пољопривредне инспекције Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да 
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у 
случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме 
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тр-
жишне вредности;

У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног 
лица не сме бити у блокади;

Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања ве-
зана за конкурс, прописани су Правилником;

Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача, а 
плаћања путем компензације и цесије неће бити призната;

Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, дос-
тављањем извештаја и записника Секретаријату.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на 
адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са 
назнакoм

„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИ-
РАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗ-
ВОДЊУ ВИНА И РАКИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 
У 2021. ГОДИНИ“

или лично ‒ у Писарници покрајинских органа управе у згради 
Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

10.1. КОНТАКТ

Додатне информације можете добити путем броја телефона 
021/456-267; од 10 до 13 часова.

10.2. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст Конкурса, образац пријаве, Правилник могу се преузети 
са интернет адресе:

www.psp.vojvodina.gov.rs. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Дана: 13.05.2021. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

с.р. Чедомир Божић 

777.

На основу чл. 11. и 22. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, 
брoj 66/20), у вези са Покрајинскom скупштинскom одлукom о 
програму подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за територију аутономне покрајине 
војводине у 2021. Години  („Службени лист АПВ”, брoj 66/20) и 
Правилникom о спровођењу конкурса које расписује покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, По-
крајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ИНВЕСТИЦИЈА
У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИВА

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ овог конкурса за доделу средстава за суфинансирање ин-
вестиција набавку опреме за производњу пива на територији АП 
Војводине у 2021. години (у даљем тексту: Конкурс) јесте ула-
гање у нову опрему, ради повећања прихода на пољопривредним 
газдинствима и запошљавања руралног становништва.

Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава у нову 
опрему за производњу пива.

2. ВИСИНА И НАЧИН ДОДЕЛЕ ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА

За реализацију Конкурса за суфинансирање инвестиција на-
бавку опреме за производњу пива на територији АП Војводине у 
2021. години предвиђено је укупно 10.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкур-
су утврђују се у износу до 50% од вредности укупно прихватљи-
вих трошкова.

За подносиоце пријава: предузетнике и правна лица, чија је инвести-
ција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди,овлашће-
на лица у правном лицу млађа од 40 година и жене бесповратна сред-
ства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 
60% од укупних прихватљивих трошкова ивестиције.

Приликом обрачуна, узима се вредност прихватљивих трошко-
ва инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може бити већи од 2.000.000,00 динара, односно 2.200.000,00 
динара за подносиоце пријава: предузетнике и правна лица, 
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чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди,  овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 
година и жене.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 100.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је 
вредност инвестиције 200.000,00 динара или већа од тог износа.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и 
купљена опрема пре 01.01.2021. године, што мора бити докумен-
товано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, из-
водима из банке, гарантним листовима, царинским декларација-
ма, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који 
носе датум након 01.01.2021.године.

3. НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу на-
мењена су за набавку:

- кувач за пиво тј. вариона, 
- ферментори за пиво,
- расхладни систем за одржавање температуре, 
- плочасти измењивачи за хлађење сладовине,
- линија за прање ферментора (цип систем), 
- линија за флаширање, 
- пумпе за претакање, 
- линија за пречишћавање и осмозу воде.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по кон-
курсу, а за више намена до максималног износа бесповратних 
средстава по једној пријави.

4. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном стату-
су,и то:

1. Предузетник - носилац регистрованог комерцијалног по-
родичног пољопривредног газдинства

2. правно лице - регистровано пољопривредно газдинство

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1.  регистровано пољопривредно газдинство мора бити 
уписано у Регистар пољопривредних газдинства и да се 
налазити у активном статусу;

2.  подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе с територује АП 
Војводине, односно подносиоци пријаве правна лица 
морају имати седиште на територији јединице локал-
не самоуправе с територије АП Војводине, с тим што 
и место реализације инвестиције мора бити на тери-
торији јединице локалне самоуправе с територије АП 
Војводине;

3. подносилац пријаве мора регулисати обавезе по ре-
шењима о накнадама за одводњавање/наводњавање за 
наведену инвестицију закључно са 31.12.2020. године;

4. подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе закључно са 2020. годином за подносиоца прија-
ве (издато од стране надлежног органа јединице локал-
не самоуправе где се налази предметна инвестиција, 
ако се пребивалиште подносиоца пријаве налази на те-
риторији друге локалне самоуправе онда треба доста-
вити напред наведено уверење и од те локалне  самоу-
праве);

5. подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у др-
жавној својини за 2020.годину;

6. подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси 
пријаву не сме користити средства по неком другом ос-
нову (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно 

иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка 
за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с 
посебним прописом којим се уређује кредитна подрш-
ка регистрованим пољопривредним газдинствима;

7. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговор-
них обавеза према покрајинском секретаријату, као ни 
према Министарству пољопривреде, шумарства и во-
доприведе, на основу раније потписаних уговора;

8. подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу члана 62. Закона о 
привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 
99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 
91/2019);

9. да се плаћање се врши на текући рачун добављача, а - 
плаћања путем компензације и цесије неће     бити при-
зната.

10. подносилац пријаве мора бити регистрован у Агенцији 
за привредне регистре за намену за коју конкурише;

11. подносилац пријаве  мора бити уписан у Регистар приз-
вођача пива. 

12. не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвида-
ције;

13. правно лице мора бити разврстано у микро или мало 
правно лице, у складу са Законом којим се уређује рачу-
новодство.

6. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

1.Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 
11.06.2021. године.

7. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом и 
датумом, док је за правна лица обавезан печат подносио-
ца (са изјавом о прибављању докумената о којој се води 
службена евиденција);

2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 
карта носиоца регистрованог пољопривредног газдин-
ства или овлашћеног лица у правном лицу;

3. оригинал извод из Регистра пољопривредних газдин-
става за 2021.годину, који издаје Управа за трезор (прва 
страна извода РПГ-а са основним подацима и друга стра-
на извода с подацима о површинама и производњи), не 
старији од 30 дана од дана подношења пријаве;

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/на-
водњавање (потврда надлежног органа) закључно са 
31.12.2020. године, за подносиоца;

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2020. годином за подносиоца пријаве 
(издато од стране надлежног органа јединице локалне 
самоуправе пребивалишта, односно седишта подносио-
ца пријаве, као и надлежног органа локалне самоупра-
ве где се налази предметна инвестиција, уколико се пре-
дметна инвестиција налази на територији друге локалне 
самоуправе, на територији АПВ);

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољоприв-
редног земљишта у државној својини (потврда надлеж-
ног органа, или фотокопија уговора с Министарством 
пољопривреде, шумарства и водопривреде од јединице ло-
калне самоуправе као и доказ o извршеном  плаћању).

7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се 
поднети предрачун са спецификацијом опреме; коначан 
оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по из-
носу, спецификацији и добављачу опреме, односно из-
вођачу радова;

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције  са 
спецификацијом опреме која садржи основне каракте-
ристике опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве мо-
рају бити исти као и у рачуну);

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 

потврду о преносу средстава и извод оверен од стране 
банке. 
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11. оверена фотокопија уговора о закупу објекта у којем се 
реализује инвестиција која је предмет ово конкурса, с 
тим што је потребно да је до истека уговора о закупу 
преостало најмање пет година од момента подношења 
захтева;

12. фотокопија гарантног листа за купљену опрему за коју је 
то предвиђено важећим прописом;

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) ‒ не старија од 01.01.2021. 
године; 

14. фотокопија уговора о кредиту,уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

15. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом обра-
зовању;

16. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 
идентификационим бројем;

17. решење о упису у Централни регистар објеката Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;

18. решење о упису у регистар произвођача пива; 
19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 

правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације;

20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, 
у складу са Законом о рачуноводству („Службени глас-
ник РС“, број 73/2019 и 44/2021 - др. закон).

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-
тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3, 4 и 5 прибавити сам или ће Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик. Документацију мора превести овлашћени судски тумач. 
Уколико је рачун/предрачун исказан у страној валути, неопход-
но је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској про-
тиввредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан изда-
вања рачуна/предрачуна.

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

8. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Послов-
ником о раду комисија за израду конкурса и правилника и посту-
пање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату 
и Правилником о о додели средстава за суфинансирање инвес-
тиција у набавку опреме за производњу пива на територији АП 
Војводине за 2021. годину.

9.  ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-
ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документа-
цију: 

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку 
средстава

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве мо-
рају бити исти као у рачуну);

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице; 

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке; 

• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

•  јединствену царинску исправу (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2021. 
године; 

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајин-
ски секретаријат може да од пољопривредне инспекције Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да 
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у 
случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме 
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тр-
жишне вредности;

У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног 
лица не сме бити у блокади;

Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања ве-
зана за конкурс, прописани су Правилником;

Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача, а 
плаћања путем компензације и цесије неће бити призната;

Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, дос-
тављањем извештаја и записника Секретаријату.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на 
адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са 
назнакoм

„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИ-
РАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗ-
ВОДЊУ ПИВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. 
ГОДИНИ“

или лично ‒ у Писарници покрајинских органа управе у згради 
Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

10.1. КОНТАКТ

Додатне информације можете добити путем броја телефона 
021/456-267; од 10 до 13 часова.

10.2. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст Конкурса, образац пријаве, Правилник могу се преузети 
са интернет адресе:

www.psp.vojvodina.gov.rs.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Дана: 13.05.2021. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

с.р. Чедомир Божић 
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

696. Правилник о додели средстава за суфинансирање 
инвестиција у опрему за производњу вина и ракије 
на територији АП Војводине у 2021. години;

697. Правилник о додели средстава за суфинансирање 
инвестиција у опрему за производњу пива на тери-
торији АП Војводине у 2021. години;

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ БУЊЕВАЧКЕ 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

698. Одлука о називима насељених места у Граду Субо-
тица на буњевачком језику;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

699. Решење о давању сагласности на Правилник о орга-
низацији и систематизацији послова у Архиву Војво-
дине 

700. Решење о давању сагласности на Одлуку о Изменама 
и допунама Финансијског плана Канцеларије за ин-
клузију рома за 2021. годину 

701. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Про-
грама рада  Канцеларије за инклузију рома за 2021. годину 

702. Решење о давању сагласности на завршни рачун 
Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Ср-
бима у региону за 2020. годину

703. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за урбани-
зам и заштиту животне средине

704. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за урбанизам и заштиту 
животне средине 

705. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за урбани-
зам и заштиту животне средине

706. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за урбанизам и заштиту 
животне средине 

707. Решење о престанку дужности вршиоца дужнос-
ти подсекретара Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство

708. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 

709. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника покрајинског секретара за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство

710. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство 
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711. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника покрајинског секретара за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство

712. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство 

713. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника покрајинског секретара за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство

714. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство 

715. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
подсекретара Покрајинског секретаријата за регио-
нални развој, међурегионалну сарадњу и локалну са-
моуправу

716. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за регионални раз-
вој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

717. Решење о престанку дужности вршиоца дужнос-
ти помоћника покрајинског секретара за регионал-
ни развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу

718. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 

719. Решење о престанку дужности вршиоца дужнос-
ти помоћника покрајинског секретара за регионал-
ни развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу

720. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 

721. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника покрајинског секретара за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај

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

723. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника покрајинског секретара за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај

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

725. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника покрајинског секретара за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај

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

727. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дуж-
ности подсекретара Покрајинског секретаријата за 
високо образовање и научноистраживачку делатност

728. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за високо образо-
вање и научноистраживачку делатност 

729. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Покрајинског завода за спорт и меди-
цину спорта

730. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Покрајинског завода за спорт и меди-
цину спорта 

731. Решење о разрешењу председника и чланова Над-
зорног одбора Покрајинског завода за спорт и меди-
цину спорта

732. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Покрајинског завода за спорт и меди-
цину спорта 

733. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора 
Опште болнице Вршац, Вршац

734. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Дома здравља „Др Младен Стојановић“, 
Бачка Паланка“

735. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Дома здравља „Др Младен Стојановић“, Бачка Па-
ланка“ 

736. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Дома здравља „Нови Кнежевац“ 

737. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Дома здравља „Нови Кнежевац“ 

738. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Специјалне болнице за психијатријске бо-
лести „Свети Врачевиʺ Нови Кнежевац

739. Решење о именовању вршиоца дужности директо-
ра Специјалне болнице за психијатријске болести 
„Свети Врачевиʺ Нови Кнежевац 

740. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора  Дома здравља „Бечеј“ 

741. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора  Дома здравља „Бечеј“ 

742. Решење о разрешењу председника и чланова Над-
зорног одбора  Дома здравља „Бечеј“ 

743. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора  Дома здравља „Бечеј“ 

744. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора  Дома здравља „Др Младен Стојано-
вић“, Бачка Паланка 

745. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора  Дома здравља „Др Младен Стојано-
вић“, Бачка Паланка 

746. Решење о разрешењу председника и чланова Над-
зорног одбора  Дома здравља „Др Младен Стојано-
вић“, Бачка Паланка 

747. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора  Дома здравља „Др Младен Стојано-
вић“, Бачка Паланка 

748. Решење о преносу  средстава број: 401-8/2021-7 
749. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-

ве број: 401-9/2021-54
750. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-

ве број: 401-9/2021-55
751. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-

ве број: 401-9/2021-56
752. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-

ве број: 401-9/2021-57
753. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-

ве број: 401-9/2021-58 

ОДБОР ЗААДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

754. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине;

755. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка генералног секретара Скупштине Аутономне по-
крајине Војводине;

756. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине;

757. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка генералног секретара Скупштине Аутономне по-
крајине Војводине;

758. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине;

759. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка генералног секретара Скупштине Аутономне по-
крајине Војводине;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

760. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеника Физика 2, за други разред гимназије, пи-
сан на хрватском језику и писму;

761. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Географија 2, за други разред  г и м -
назије, писан на мађарском језику и писму;

762. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеника Корак ближе, Ликовна култура 8,  
за осми разред основне школе, писан на мађарском 
језику и писму;

763. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеничког комплета Хемија 8, за осми  разред 
основне школе, писан на мађарском језику и писму;

764. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Биологија 8, за осми разред  о с -
новне школе, писан на мађарском језику и писму;

765. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеничког комплета Математика  8, за  о с м и 
разред основне школе, писан на мађарском језику и 
писму;

766. Решење о одбијању захтева за одобравање рукописа 
уџбеника Повијест 5 и 6, за пети и шести  разред 
основен школе писан на хрватском језику и писму;

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

768. Решење о разрешењу дужности сталног судског пре-
водиоца за енглески језик;

769. Решење о постављењу сталних судских преводилаца 
за енглески језик;

770. Решење о постављењу сталних судских преводилаца 
за мађарски језик;

771. Решење о постављењу сталних судских преводилаца 
за руски језик;

772. Решење о постављењу сталних судских преводилаца 
за немачки језик;

773. Решење о постављењу сталних судских преводилаца 
за италијански језик;

774. Решење о постављењу сталних судских преводилаца 
за француски језик;

775. Решење о постављењу сталних судских преводилаца 
за арапски језик;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

776. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање ин-
вестиција у опрему за производњу вина и ракије на 
територији АП Војводине у 2021. години;

777. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање ин-
вестиција у опрему за производњу пива на терито-
рији АП Војводине у 2021. години;

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

778. Одлука о оглашавању печата неважећим
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