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779.

На основу члана 99. став 3. и члана 137. став 1. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, брoj: 88/17, 27/18 – др. закон, 
73/18, 67/19, 6/20- др. закон и 11/21- аутентично тумачење), као и 
чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, 
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 
У ВИСОКИМ ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА, 

У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број студената држављана Републи-
ке Србије, који могу уписати прву годину студијских програма 
основних струковних студија у високим школама струковних 
студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школ-
ској 2021/2022. години.

Члан 2.

Укупан број студената из члана 1. ове одлуке, као и студенaта 
који се уписују по афирмативним мерама: 

1) студената са инвалидитетом;
2) студената припадника ромске националности; 
3) држављана Републике Србије који су завршили средњу 

школу у иностранству;

у школској 2021/2022. години јесте 911.

Члан 3.

Број студената за упис у прву годину основних струковних 
студија на високим школама струковних студија:

Висока школа струковних студија 
чији је оснивач АП Војводина

Број студената 
који се 

финансирају из 
буџета

Студенти који се уписују на основу афирмативних мера

1) Студенти са 
инвалидитетом 

2) Студенти 
ромске 

националности

3)Држављани РС који су 
завршили средњу школу у 

иностранству 

1. Висока техничка школа струковних 
студија у Новом Саду 170 2 2 2

2. Висока техничка школа струковних 
студија у Суботици 170 2 2 2

3. Висока техничка школа струковних 
студија у Зрењанину 110 2 2 2

4. Висока пословна школа струковних 
студија у Новом Саду 75 1 1 1

5. Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача у Новом 

Саду
80 1 1 1
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Висока школа струковних студија 
чији је оснивач АП Војводина

Број студената 
који се 

финансирају из 
буџета

Студенти који се уписују на основу афирмативних мера

1) Студенти са 
инвалидитетом 

2) Студенти 
ромске 

националности

3)Држављани РС који су 
завршили средњу школу у 

иностранству 

6. Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача у Кикинди 50 1 1 1

7. Висока школа струковних 
студија за васпитачe и пословне 

информатичаре – Сирмијум у 
Сремској Митровици

80 1 1 1

8. Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача и тренера у 

Суботици
70 1 1 1

9. Висока школа струковних студија 
за васпитаче „Михаило Палов” у 

Вршцу
70 1 1 1

УКУПНО 875 12 12 12

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу АП Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 612-119/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

780.

На основу члана 99. став 3. и  137. став 1. Закона о високом об-
разовању („Службени гласник РС“, број: 88/17, 27/18- др.закон, 
73/2018, 67/19, 6/20- др. закон и 11/21- аутентично тумачење) и чл. 
35. и 36. ст. 2 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС

 У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ,
 АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА,

 КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА
 У НОВОМ САДУ, У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број студената држављана Републи-
ке Србије који могу уписати прву годину основних струковних, 
академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџе-
та Аутономне покрајине Војводине, на факултетима у саставу 
Универзитета у Новом Саду чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина у школској 2021/2022. години.

Члан 2.

Укупан број студената из члана 1. ове одлуке и студената који 
се уписују по афирмативним мерама:

1) Студената са инвалидитетом;
2) Студената припадника ромске националности;
3) Држављана Републике Србије који су завршили средњу 

школу у иностранству 
 
у школској 2021/2022. години јесте 5.650 студента.

Члан 3.

Број студената за упис у прву годину основних струковних, 
академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџе-
та Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу 
Универзитета у Новом Саду, у школској 2021/2022. години је:

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ, АКАДЕМСКЕ 
И ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ

Број студената 
ккоји се 

финансирају из 
буџета

Студенти који  се уписују на основу афирмативних мера 

1)  Студенти са 
инвалидитетом 

2) Студенти ромске 
националности

3) Држављани РС 
који су завршили 
средњу школу у 

иностранству

ФАКУЛТЕТ Буџет

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 565 6 6 6

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 544 5 5 5

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 225 2 2 2

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 177 2 2 2

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 445 4 4 4

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 1483 15 15 15

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 489 5 5 5

ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ 713 7 7 7
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ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ, АКАДЕМСКЕ 
И ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ

Број студената 
ккоји се 

финансирају из 
буџета

Студенти који  се уписују на основу афирмативних мера 

1)  Студенти са 
инвалидитетом 

2) Студенти ромске 
националности

3) Држављани РС 
који су завршили 
средњу школу у 

иностранству

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 154 2 2 2

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 110 1 1 1

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО  
ПУПИН” 250 2 2 2

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ  
ВАСПИТАЊА 163 2 2 2

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 112 1 1 1

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА 
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 55 1 1 1

УКУПНО 5.485 55 55 55

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу АП Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 612-121/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

781.

На основу члана 99. став 3. и 137. став 1. Закона о високом об-
разовању („Службени гласник РС”, број: 88/17, 27/18, др. закон, 
73/18, 67/19, 6/20- др. закон и 11/21-аутентично тумачење) и  чл. 
35. и 36. ст. 2 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, 

КОЈE СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА
У НОВОМ САДУ, У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број студената држављана Републи-
ке Србије који се могу уписати у прву годину мастер академских 
студија и докторских академских студија које се финансирају из 
буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу 
Универзитета у Новом Саду, чији је оснивач Аутономна покраји-
на Војводина, у школској 2021/2022. години.

Члан 2. 

Укупан број студената који се могу уписати у прву годину 
мастер академских студија и докторских академских студија 
које се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на 
факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду јесте 2.878 
студената. 

БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУ-
ДИЈА, ПО ФАКУЛТЕТИМА:

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Број студената који се 
финансирају из буџета

ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 120

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 319

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 123

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 45

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 10

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 979

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 181

ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 450

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 130

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 76
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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Број студената који се 
финансирају из буџета

ФАКУЛТЕТ

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН” 86

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 31

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 30

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 25

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ НА НИВОУ УНС 7

УКУПНО 2.612

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Број студената који се 
финансирају из буџета

ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 30

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 3

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 27

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 0

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 25

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 67

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 6

ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 43

AKAДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 18

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 5

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН” 9

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 5

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 8

УКУПНО 246

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Број студената који се 
финансирају из буџета

ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 18

УКУПНО 18

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Број студената који се 
финансирају из буџета

ФАКУЛТЕТ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 2

УКУПНО 2

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ И СПЕ-
ЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  УКУПНО: 2.878.

Члан 3.

Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске 
националности, која су применом афирмативних мера уписала 
и завршила основне студије у статусу студента чије су студије 
финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине, у прву 
годину студијских програма мастер академских студија који 
се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на 
Универзитету у Новом Саду и факултетима у његовом саставу 
на којима су завршили те студије, у школској 2021/2022. години 
уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у скла-
ду са програмом примене афирмативних мера за упис на студије 
лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне 
мањине.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу АП Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 612-120/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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782. 

На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинскe скупштинскe од-
лукe о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине ”, 
број: 37/14), те члана 21. ст. 1. и 2. Пословника Покрајинске владе 
(„Службени лист АП Војводине ”, број: 28/19 и 30/19 – испр.), 
као и члана 2. Одлуке о покретању процеса израде нацрта Пла-
на развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2021–2027. 
године („Службени лист АП Војводине”, број: 8/21), a у вези с 
чланом 8. Закона о планском систему Републике Србије („Служ-
бени гласник РС”, број: 30/18) и чланом 2. Уредбе о обавезним 
елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице ло-
калне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 107/20), По-
крајинска влада, на седници одржаној 28. маја 2021. године,  
донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА 
ЗА ПРИПРЕМУ, СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ

И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА
АП ВОЈВОДИНЕ 2021-2027.

Члан 1. 

У Одлуци о образовању координационог тела за припрему, 
спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја 
АП Војводине 2021.-2027. („Службени лист АПВ“ број: 8/21) у 
члану 4. тачка 9. мења се и гласи:

Александра Радак, заменица покрајинске секретарке за фи-
нансије.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-53/2021-2
Нови Сад, 28. маја 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

783.

На основу чл. 32. став 1. тачка 4, чл. 35.и 36. став 7. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број: 37/14) и члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
установљавању знака „Најбоље из Војводине“, („Службени лист 
АПВ“, број: 20/21), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. 
маја 2021. године, донела је

ПРАВИЛНИК 
О ПОСТУПКУ, УСЛОВИМА, НАЧИНУ ДОДЕЛЕ 

И КОРИШЋЕЊА ЗНАКА  
„НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ“

Члан 1. 

Овим Правилником прописују се поступак, услови, начин до-
деле и коришћења знака „Најбоље из Војводине“ (у даљем тексту: 
Знак), као знака поверења, којим се означава посебно својство 
производа, услуга, програма или манифестације.

Члан 2.

Поступак за стицање права на коришћење Знака спроводи по-
крајински орган управе надлежан за послове привреде и туризма 
(у даљем тексту: Секретаријат).

Члан 3.

Поступак за стицање права на коришћење Знака покреће се 
Конкурсом за стицање права на коришћење Знака (у даљем 
тексту: Конкурс), који расписује  Секретаријат . 

Конкурс се може расписати више пута током године, а 
објављује се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводи-
не”, у једном од јавних гласила које покрива целу територију Ау-
тономне покрајине Војводине и на интернет страници корисника 
буџетских средстава. 

Конкурс садржи податке о томе ко може да учествује на кон-
курсу, услове учешћа, као и друге податке који су неопходни за 
спровођење конкурсног поступка.

Члан 4.

Пријаве по Конкурсу за производе, услуге, програме и манифе-
стације  подноси произвођач, пружалац услуга или организатор 
програма или манифестације  (у даљем тексту: Учесник) у писаном 
или електронском облику, на обрасцу  - Захтев за коришћење Знака.  

Изглед Обрасца пријаве утврђује Секретаријат. 

Документација која се подноси на Конкурс сматра се послов-
ном тајном и доступна је само лицима која поступају по пријави у 
складу са овим Правилником.

Члан 5.

Пријаве по Конкурсу, са пратећом документацијом Учесници 
достављају Контролном телу.

Контролно тело се бира у поступку јавне набавке, коју распи-
сује и спроводи Секретаријат.

Контролно тело врши следеће послове: 

- утврђује документацију и изглед и садржину образаца 
који се подносе уз пријаву,

- врши пријем пријава са пратећом  документацијом  од 
Учесника, 

- проверава испуњеност услова Конкурса за пријаве које 
се односе на производе и услуге,

- обавља послове контроле усаглашености посебних 
својстава производа и услуга са подацима садржаним у 
предмету пријаве, 

- израђује елаборат о усаглашености посебних својстава 
производа и услуга са подацима садржаним у предмету 
пријаве (у даљем тексту: Елаборат) и 

- обавља и друге послове одређене у поступку јавне на-
бавке.

Члан 6.

Ради обављања посебне контроле испуњености услова за пријаве 
које се односе на програме и манифестације (у даљем тексту: по-
себна контрола) Контролно тело доставља те пријаве на Конкурс 
са пратећом документацијом Туристичкој организацији Војводине. 

Туристичка организација Војводине доноси Правилник о на-
чину обављања посебне контроле за потребе Конкурса Секрета-
ријата којим се уређује: поступак обављања посебне контроле, 
садржина извештаја о посебној контроли и друга битна питања 
од значаја за вршење посебне контроле.

За обављање посебне контроле Туристичка организација 
Војводине може образовати Комисију за посебну контролу, чији 
чланови имају право на накнаду.

Након извршене посебне контроле, Туристичка организација 
Војводине сачињава извештај о посебној контроли (у даљем 
тексту: Извештај).
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Члан 7.

Основни услови за остваривање права на коришћење Знака: 

Обавезни услови које су дужни  да задовоље производи или 
услуге: 

- производи или услуге морају да испуњавају услове про-
писане референтним документима о производњи и услу-
гама и њиховом стављању у промет; 

- прехрамбени производи и угоститељске услуге морају да 
задовоље захтеве (НАССР) стандарда; 

- органски производи морају да имају валидан сертификат 
за органску производњу;

- количина производа и обим услуга морају континуирано 
да прате потребе тржишта; 

- производ или услуга морају имати професионално дизај-
ниран визуелни идентитет.

Додатни услови које су дужни да задовоље произвођачи или 
даваоци услуга:

- сертификовани  НАССР принципи;
- сертификован систем менаџмента квалитетом ИСО 

9001; 
- сертификован систем менаџмента заштите животне сре-

дине ИСО 14001;
- сертификован систем менаџмента безбедности и здравља 

на раду ИСО 45001;
- сертификован Global Gap систем (за пољопривредна газ-

динства).

Обавезни услови које морају да задовоље програми и манифе-
стације:

- да су у вези за привредом и туризмом;
- да  се у континуитету одржавају најмање 2 године;
- да се програм или манифестација одржава најмање 1 

дан. 

Члан 8.

Контролно тело након сачињавања Елабората, доставља Се-
кретаријату Елаборат са пратећом документацијом. 

Туристичка организација Војводине након сачињавања Из-
вештаја, доставља Секретаријату Извештај са пратећом докумен-
тацијом.

Ради утврђивања испуњености услова за коришћење Знака, 
Покрајински секретар надлежан за послове привреде и туризма (у 
даљем тексту: Секретар) решењем образује Савет за утврђивање 
испуњености услова за коришћење Знака (у даљем тексту: Савет).

Савет има 7 чланова које чине: два представника Секретарија-
та и пет експерата из области за коју се додељује Знак. 

Савет доноси пословник о раду.

Чланови Савета имају право на накнаду за свој рад.

Стручне и административне послове за потребе Савета врши 
Секретаријат.

Члан 9.

Савет обавља следеће послове:

1) разматра елаборат Контролног тела и извештај Турис-
тичке организације Војводине;

2) обавља стручну проверу достављене документације, 
елабората и извештаја; 

3) предлаже Покрајинској влади доношење решења о да-
вању сагласности на коришћење Знака.

Члан 10.

Покрајинска влада доноси решење о давању сагласности на ко-
ришћење Знака, на предлог  Савета, а након спроведеног поступ-
ка у складу са овим правилником. 

Право на коришћење Знака додељује се на три године.

Корисници Знака имају право да обнове захтев за продужење 
права на коришћење Знака.

Покрајинска влада, на предлог Савета  доноси решење о 
престанку права на коришћење Знака, на захтев корисника 
Знака или уколико се утврди да производ, услуга, програм 
или манифестација који је означен Знаком или корисник Зна-
ка престану да испуњавају услове из члана 7.  овог  Правил-
ника.

Члан 11.

Корисник Знака - произвођач је у обавези  да производ за који 
је додељен Знак  видљиво означи Знаком на амбалажи произ-
вода.

Корисник Знака – пружалац услуге којој  је додељен Знак у 
обавези је да на месту на којем пружа услугу, на видљив и јасан 
начин означи да је услуга носилац Знака.

Корисник Знака – организатор програма или манифестације 
је у обавези  да на видљивом месту на којем се манифестација 
одржава, као и на свом пропагандном материјалу, јасно истакне 
Знак.   

Члан 12.

Секретаријат води евиденцију издатих решења о праву на 
коришћење Знака, која садржи податке о означеном произво-
ду, услузи, програму или манифестацији и кориснику Знака, 
као и друге неопходне податаке у вези с правом коришћења 
Знака.

Брисање из евиденције из става 1. овог члана врши се на основу 
решења из члана 10. овог правилника.

Списак корисника Знака, објављује се на интернет страници 
Секретаријата. 

Члан 13. 

Надзор над применом овог Правилника врши Секретаријат. 

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу АПВ“. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 9-13/2021
Нови Сад, 28. маја 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

784.

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона 
о основама система образовања и васпитања (‚‘Службени гласник 
РС‘‘, бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20), члана 15. и 16. став 2., 
члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, бр. 37/14, 
54/14-др.одлука, 37/16, 29/17, 24/2019 и 66/20), покрајински секретар 
д о н о с и:
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ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ 

ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ 
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образов-
но-васпитног рада у току школске 2021/2022. године и време и 
трајање школског распуста ученика у основним школама са се-
диштем на територији Аутономне покрајине Војводине.

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног 
рада предвиђени наставним планом и програмом за основне шко-
ле планирају се годишњим планом рада.

Члан 2. 

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној 
школи се остварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње 1. септембра 2021. године, а завр-
шава се 23. децембра 2021. године. Прво полугодиште има 80 на-
ставни дан.

Друго полугодиште почиње 17. јануара 2022. године и заврша-
ва се: 

- 07. јуна 2022. године, за ученике осмог разреда и има 90 
наставних дана и

- 21. јуна 2022. године, за ученике од првог до седмог раз-
реда и има 100 наставних дана.

Члан 3.

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разре-
да остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 
наставних дана.

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се 
у 34 петодневних наставних недеља, односно 170 наставних дана.

У случају када због угрожености безбедности и здравља уче-
ника и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике 
образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и на-
ставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање  у броју до 
5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно 
наставних дана. 

Табеларни преглед школског календара за основне школе са се-
диштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 
2021/2022. годину, који се налази у прилогу овог правилника као 
његов саставни део, исказан је по полугодиштима и квартално.

Први квартал има 40, други 40, а трећи 50 наставних дана. Чет-
врти квартал има 50 наставних данa за ученике од првог до сед-
мог разреда, а 40 наставних дана за ученике осмог разреда, изузев 
у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика 
и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени 
годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.

Члан 4.

Основне музичке и балетске школе могу да изводе наставу и у 
току шест наставних дана у недељи, према годишњем плану рада 
школе у складу са законом. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља уче-
ника и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике 
образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и на-
ставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање  у броју до 
5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно 
наставних дана.

Члан 5.

У току наставног периода школа може утврдити у свом го-
дишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у слу-
чају ако се:

- у наставни дан обележава дан школе, или
- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, 

реализују екскурзије, или неке друге активности 
- у наставни дан са већином ученика учествује на некој 

спортској или друштвеној манифестацији, или је школа 
домаћин такмичења, друштвене или спортске манифе-
стације, или 

- је због одсуства већег броја ученика или запослених, 
који обележавају верски празник, или празник нацио-
налне мањине утврђен од стране националног савета 
одређене националне мањине у Републици Србији, у дан 
тог празника отежано извођење наставе. 

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смис-
лу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан 
који је одређен као ненаставни. 

У свим другим случајевима одступања од школског календара, 
школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став 5. и 105. 
став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(‘’Службени гласник РС’’, бр.: 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 
и 6/2020).

Члан 6.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и 
летњи распуст.

Зимски распуст почиње 24. децембра 2021. године, а завршава 
се 16. јануара 2022. године.

Пролећни распуст почиње 15. априла 2022. године, а завршава 
се 25. априла 2022. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 
22. јуна 2022. године, а завршава се 31. августа 2022. године. За 
ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку за-
вршног испита,  а завршава се 31. августа 2022. године. 

Члан 7.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, 
сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог по-
лугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

Члан 8. 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са 
Законом о државним и другим празницима у Републици Србији 
(„Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).

У школи се обележава:

- 21. октобар - Дан сећања на српске жртве у Другом свет-
ском рату, као радни и наставни дан 

- 8. новембар  - Дан просветних радника  
- 11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, као 

нерадни и ненаставни дан
- 27. јануар - Свети Сава – школска слава, као радни и не-

наставни дан
- 15. фебруар  - Сретење – Дан државности, који се праз-

нује 15. и 16. фебруара 2022. године, као нерадни дани
- 22. април - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату, као рад-
ни  и наставни дан

- 01. мај - Празник рада, који се празнује 1, 2. и 3. маја 
2022. године, као нерадни дани

- 09. мај - Дан победе као радни и наставни дан.
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Члан 9.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају на-
ставу, односно да не раде, у дане верских празника:

- Православни верници - на први дан крсне славе;
- Припадници верских заједница које обележавају верске 

празнике по Грегоријанском односно Јулијанском кален-
дару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника 
почев од Великог петка закључно са другим даном праз-
ника;

- Припадници Исламске заједнице – 02. маја 2022. годи-
не, први дан Рамазанског бајрама и 20. јула 2022. године, 
први дан Курбан-бајрама. 

- Припадници Јеврејске заједнице –16. септембра 2021. 
године, на први дан Јом Кипура и 16. априла 2022., први 
дан Пасха или Песах 

Члан 10.

Одлукама националних савета националних мањина утврђени 
су следећи  национални празници националних мањина:

- за мађарску националну заједницу:
* 15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49
* 20. август - Дан Светог Стевана и
* 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке 

борбе 1956. године

- за бошњачку националну заједницу:
* 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе
* први дан Рамазанског бајрама
* први дан Курбанског бајрама и
* 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а.

- за буњевачку националну заједницу:
* 02. фебруар - Дан великог прела
* 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета
* 15. август - Дан Дужијанце и
* 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду 

одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и 
осталих Словена

- за  хрватску националну заједницу:
* 19. март - благдан Светог Јосипа,
* 19. јун  - датум рођења суботичког бискупа Ивана Анту-

новића,
* 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и
* 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног 

вијећа.

- за румунску националну заједницу:
* 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи 

Еминескуа,
* 04. септембар - празник Велике госпојине,
* 01. децембар - Национални празник Румуније и
* 07. децембар - Дан националног савета.

- за русинску националну заједницу:
* 17. јануар - Дан Русина.

- за украјинску националну заједницу:
* 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и
* 14. октобар - Дан украјинских хероја.

- за македонску националну заједницу:
* 02. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније 

против Турака, 
* 08. септембар - Дан државности Републике Македоније,
* 11. октобар - Дан борца и
* 16. децембар – Дан Националног савета.

- за немачку националну заједницу:
* 15. децембар - Дан оснивања националног савета.

- за ромску националну заједницу:
* 14. јануар-Василица,
* 03. петак у марту – Бибија,
* 08. април - Међународни дан Рома и
* 06. мај-Ђурђевдан.

- за бугарску  националну заједницу:
* 3. март –Дан ослобођења од турског ропства,
* 24. мај – Дан Кирила и Методија и
* 01. новембар – Дан народних будитеља.

- за чешку  националну заједницу:
* 04. фебруар – Дан чешке књижевности,
* 28. март – Дан образовања,
* 16. мај – Дан националног савета,
* 28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и
* 04. октобар – Дан чешког језика.

- за словачку националну заједницу
* први викенд у августу – Дани словачких народних свеча-

ности.

Члан 11.

За време зимског распуста, школа може да планира реализо-
вање додатног и допунског рада са ученицима.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења до-
датног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на 
предлог наставничког већа одлучује директор.

Члан 12.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у пе-
так, 25.03.2022. године и у суботу, 26.03.2022. године, а завршни 
испит у среду, 22.06.2022. године, четвртак, 23.06.2022. године и 
петак, 24.06.2022. године.

Члан 13.

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два рад-
на дана на нивоу школске године (субота - 11. или 18. септембра 
2021. године, у првом полугодишту и субота 14. или 21. маја 2022. 
године, у другом полугодишту) за организовање и реализацију 
активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, 
верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских ак-
тивности, области екологије и заштите животне средине, култур-
но-уметничке активности, као на пример: 

- одлазак у верске објекте – цркве, манастире и храмове, 
- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке, 
- обилазак етно кућа, историјских налазишта,
- одлазак у национални парк, природне резервате, 
- организовање акција озелењавања и уређења школе и 

околине, 
- активности у локалној заједници, 
- спортски сусрети,
- сусрети школа, 
- организован одлазак на едукативне и креативне ради-

онице,
- организовање мини истраживачких пројеката, 
- забавна међуодељењска дружења.

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организо-
вану посету  ученика међународном сајму образовања ‘’Путокази’’ у 
Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у наставном дану, 
школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног образовно-вас-
питног рада до краја полугодишта у којем је посета организована.  

Избор и распоред републичких такмичења ученика основних 
школа, биће одређен програмом такмичења и смотри ученика основ-
них школа  и Стручним упутством о организовању такмичења и смо-
три ученика основних и средњих школа,  за школску 2021/22. годину.

За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведе-
ни дани су наставни.
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Члан 14.

У среду, 06. октобра 2021. године настава се изводи према рас-
пореду часова за петак.

У суботу, 02. априла 2022. године настава се изводи према рас-
пореду часова за понедељак.

Члан 15.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у 
школској 2021/2022. години, спровести  неколико међународних 
испитивања и то:

• ICCS 2022 - у периоду од 21.03.-21.04.2022. године
• TIMMS - у периоду од 01.03.-15.04.2022. године
• ICILIS – у периоду од фебруара до апила 2022. године.

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у “Службеном листу АП Војводине”, а сходно члану 53. став 2. 
Закона о државној управи (‘’Службени гласник РС’’, бр: 79/05, 
101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), биће објављен и у 
‘’Службеном гласнику РС’’.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-610-1/2021-01
У Новом Саду, 28.05.2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 
2021.  2022. 

рн                 Септембар  01–02.01.2022. год. -  Нова 
година 
07.01.2022. год.  - први дан 
Божића за вернике који 
славе по јулијанском 
календару 
27.01.2022. год. Свети Сава 
– школска слава-радни и 
ненаставни дан 
 

рн                   Јануар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 
1.   1 2 3 4 5       1● 2● 
2. 6 7 8 9 10 11 12  3● 4 5 6 7* 8 9 
3. 13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 
4. 20 21 22 23 24 25 26 18. 17 18 19 20 21 22 23 
5. 27 28 29 30    19. 24 25 26 27 28 29 30 
        20. 31       

22 наставна дана   10 наставних дана  
рн                 Октобар  21.10.2021. год. - Дан 

сећања на српске жртве у 
Другом светском рату 
15–16.02.2022. год.  
Сретење – Дан државности 
Србије 

рн                  Фебруар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 
5.     1 2 3 20.  1 2 3 4 5 6 
6. 4 5 6 7 8 9 10 21. 7 8 9 10 11 12 13 
7. 11 12 13 14 15 16 17 22. 14 15● 16● 17 18 19 20 
8. 18 19 20 21 22 23 24 23. 21 22 23 24 25 26 27 
9. 25 26 27 28 29 30 31 24. 28       

21 наставни дан  17 наставних дана  
рн                 Новембар   

11.11.2021. год.  - Дан 
примирја у Првом светском 
рату-нерадни дан 
 
 
 

рн                  Март  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 
        24.  1 2 3 4 5 6 

10. 1 2 3 4 5 6 7 25. 7 8 9 10 11 12 13 
11. 8 9 10 11● 12 13 14 26. 14 15 16 17 18 19 20 
12. 15 16 17 18 19 20 21 27. 21 22 24 24 25 26 27 
13. 22 23 24 25 26 27 28 28. 28 29 30 31    
14. 29 30              

20 наставних дана  23 наставна дана  
рн                 Децембар  25.12.2021. год.  -  први дан 

Божића по грегоријанском 
календару  
15.04–18.04.2022. год. - 
Васкршњи празници по 
грегоријанском календару 
22.04.2022. год. -  Дан 
сећања на жртве фашизма у 
Другом светском рату 
22.04–25.04.2022. год. -  
Васкршњи празници по 
јулијанском календару 
 

рн                  Април  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 
14.   1 2 3 4 5 28.     1 2нс 3 
15. 6 7 8 9 10 11 12 29. 4 5 6 7 8 9 10 
16. 13 14 15 16 17 18 19 30. 11 12 13 14 15* 16* 17* 
17. 20 21 22 23 24 25* 26  18* 19 20 21 22* 23* 24* 

 27 28 29 30 31   31. 25* 26 27 28 29 30  

                 17 наставних дана 80 наставних дана 15 наставних дана  

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  
 
01. мај - Празник рада, 
празнује се 01-03.05.2022. 
год. 

рн                  Мај  

Школска година почиње у среду, 01.09.2021. год. 
У среду, 6.10.2021. год. настава се изводи по 
распореду од петка 
Прво полугодиште завршава се у четвртак, 
23.12.2021. год. 
Друго полугодиште почиње у понедељак, 
17.01.2022. год. 
У суботу, 02.04.2022. год. настава се изводи по 
рапореду од понедељка 
Пролећни распуст - 15-25.04.2022. год.  
Школска година се завршава: 
07.06.2022. год. – за ученике осмог разреда 
21.06.2022.  год. – за ученике од првог до седмог 
разреда. 
22-24.06.2022. год. – завршни испит за ученике 
осмог разреда 

 П У С Ч П С Н 
31.       1● 
32. 2● 3● 4 5 6 7 8 
33. 9 10 11 12 13 14 15 
34. 16 17 18 19 20 21 22 
35. 23 24 25 26 27 28 29 
36. 30 31      

20 наставних дана  

 

рн                   Јун  

 П У С Ч П С Н 
36.   1 2 3 4 5 
37. 6 7 8 9 10 11 12 
38. 13 14 15 16 17 18 19 

 39. 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30    

15 наставних дана 100 
наставних дана 

ЛЕГЕНДА 
 

Почетак и завршетак  полугодишта и наставне 
године 

 Државни празници који се обележавају радно (наставни дан) 
 Школска слава Свети Сава  (радни, ненаставни дан) 
 Завршетак квартала 

 Ученички распуст РН Радна недеља 
* Верски празник     НС Наставна субота 
● Државни празник – нерадни дан  Пробни и завршни испит за ученике 8.разреда 
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785.

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона 
о основама система образовања и васпитања (‚‘Службени гласник 
РС‘‘, бр. 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20.), члана 15. и 16. став 2., 
члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, бр. 
37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17, 24/2019 и 66/20), покрајински 
секретар д о н о с и: 

ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ

ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно 
- васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) 
у току школске 2021/2022. године и време и трајање школског 
распуста ученика у средњим школама са седиштем на територији 
Аутономне покрајине Војводине.

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног 
рада предвиђени наставним планом и програмом за средње шко-
ле планирају се годишњим планом рада.

Члан 2.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој 
школи се остварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње 1. септембра 2021. године, а завр-
шава се 23. децембра 2021. године. Прво полугодиште има 80 на-
ставна дана.

Друго полугодиште почиње 10. јануара 2022. године и заврша-
ва се: 

- 24. маја 2022. године,  за ученике четвртог разреда гим-
назија и има 85 наставна  дана,  

- 31. маја 2022. године, за ученике четвртог разреда чет-
ворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих 
стручних школа и има 90 наставних дана и

- 21. јуна 2022. године, за ученике првог, другог и трећег 
разреда гимназија, четворогодишњих средњих стручних 
школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих 
средњих стручних школа и има 105 наставна дана. 

Друго полугодиште за ученике првог и другог разреда тро-
годишњег, односно првог, другог и трећег разреда четворого-
дишњег образовања стручних школа, за које је наставним пла-
ном и програмом прописана реализација професионалне праксе 
према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког 
ученика, завршава се најкасније 10. августа 2022. године.  

Члан 3.

Образовно-васпитни рад из члана 1. став 1. овог правилника 
остварују се:

- у гимназији:
- у првом, другом и трећем разреду у 37 петодневних на-

ставних седмица, односно 185 наставних дана
- у четвртом разреду у 33 петодневнe наставнe седмице, 

односно 165 наставних дана

- у средњој стручној школи:
- у првом и другом разреду трогодишњег и у првом, дру-

гом и трећем разреду четворогодишњег образовања у 37 
петодневних наставних седмица, односно 185 наставних 
дана 

- у трећем разреду трогодишњег и четвртом разреду чет-
ворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне 
седмице, односно 170 наставних дана.

У случају када због угрожености безбедности и здравља уче-
ника и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике 
образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и на-
ставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 
5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно 
наставних дана.

Табеларни преглед школског календара за средње школе са се-
диштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школ-
ску 2021/2022. годину, који се налази у прилогу овог правилника 
као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално. 

Први квартал има 40, други 40 и трећи 52 наставних дана. 

Четврти квартал има 53 наставнa  данa  за ученике првог, дру-
гог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих 
стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих 
средњих стручних школа, 38 наставних дана за ученике трећег 
разреда трогодишњих стручних школа и  четвртог разреда чет-
ворогодишњих стручних школа и 33 наставнa дана за ученике 
четвртог разреда гимназије.

Члан 4.

Наставни план и програм за уметничке школе у првом, другом, 
трећем и четвртом разреду остварује се према годишњем плану 
рада школе у петодневним или шестодневним наставним седми-
цама, у складу са законом.

У случају када због угрожености безбедности и здравља уче-
ника и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике 
образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и на-
ставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 
5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно 
наставних дана.

Члан 5.

У току наставног периода школа може утврдити у свом го-
дишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у слу-
чају ако:

- у наставни дан обележава дан школе, или 
- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, 

реализује екскурзије или другу активност, или
- у наставни дан са већином ученика учествује на некој 

спортској или друштвеној манифестацији, или је до-
маћин такмичења, друштвене или спортске манифеста-
ције, или 

- је због одсуства већег броја ученика или запослених, 
који обележавају верски празник, или празник нацио-
налне мањине утврђен од стране националног савета 
одређене националне мањине у Републици Србији, у дан 
тог празника отежано извођење наставе. 

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смис-
лу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан 
који је одређен као ненаставни. 

У свим другим случајевима одступања од школског календара, 
школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став 5. и 105. 
став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(‘’Службени гласник РС’’, бр.: 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 
и 6/2020).

Члан 6.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и 
летњи распуст.
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Зимски распуст почиње 24. децембра 2021. године, а завршава 
се 10. јануара 2022. године. 

Пролећни распуст почиње 15. априла 2022. године, а завршава 
се 25. априла 2022. године. 

Летњи распуст за ученике четвртог разреда гимназије, четвр-
тог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих 
средњих стручних школа почиње по завршетку матурског/заврш-
ног испита, а завршава се 31. августа 2022. године. 

Летњи распуст за ученике првог, другог и трећег разреда гим-
назије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике 
првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа 
почиње 22. јуна 2022. године, а завршава се  31. августа 2022. го-
дине.

Члан 7.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, 
сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог по-
лугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

Члан 8.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са 
Законом о државним и другим празницима у Републици Србији 
(„Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).

У школи се обележава:

- 21. октобар - Дан сећања на српске жртве у Другом свет-
ском рату, као радни и наставни дан 

- 08. новембар  - Дан просветних радника  
- 11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, као 

нерадни и ненаставни дан
- 27. јануар - Свети Сава – школска слава, као радни и не-

наставни дан
- 15. фебруар  - Сретење – Дан државности, који се праз-

нује 15. и 16. фебруара 2021. године, као нерадни дани
- 22. април - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату, као рад-
ни  и наставни дан

- 01. мај - Празник рада, који се празнује 1, 2. и 3. маја 
2022. године, као ненаставни дани

- 09. мај - Дан победе као радни и наставни дан.

Члан 9.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају на-
ставу, односно да не раде, у дане верских празника:

- Православни верници - на први дан крсне славе;
- Припадници верских заједница које обележавају верске 

празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календа-
ру – на први дан Божића и у дане ускршњих празника по-
чев од Великог петка закључно са другим даном празника;

- Припадници Исламске заједнице – 02. маја 2022. годи-
не, први дан Рамазанског бајрама и 20. јула 2022. године, 
први дан Курбан-бајрама. 

- Припадници Јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. 
године, на први дан Јом Кипура и 16. априла 2022., први 
дан Пасха или Песах.

Члан 10.

Одлукама националних савета националних мањина утврђени 
су следећи  национални празници националних мањина:

- за мађарску националну заједницу:
* 15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49
* 20. август - Дан Светог Стевана и
* 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке 

борбе 1956. године

- за бошњачку националну заједницу:
* 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе
* први дан Рамазанског бајрама
* први дан Курбанског бајрама и
* 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а.

- за буњевачку националну заједницу:
* 02. фебруар - Дан великог прела
* 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета
* 15. август - Дан Дужијанце и
* 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду 

одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и 
осталих Словена

- за  хрватску националну заједницу:
* 19. март - благдан Светог Јосипа,
* 19. јун  - датум рођења суботичког бискупа Ивана Анту-

новића,
* 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и
* 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног 

вијећа.

- за румунску националну заједницу:
* 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи 

Еминескуа,
* 04. септембар - празник Велике госпојине,
* 01. децембар - Национални празник Румуније и
* 07. децембар - Дан националног савета.

- за русинску националну заједницу:
* 17. јануар - Дан Русина.

- за украјинску националну заједницу:
* 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и
* 14. октобар - Дан украјинских хероја.

- за македонску националну заједницу:
* 02. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније 

против Турака, 
* 08. септембар - Дан државности Републике Македоније,
* 11. октобар - Дан борца и
* 16. децембар – Дан Националног савета.

- за немачку националну заједницу:
* 15. децембар - Дан оснивања националног савета.

- за ромску националну заједницу:
* 14. јануар-Василица,
* 03. петак у марту – Бибија,
* 08. април - Међународни дан Рома и
* 06. мај-Ђурђевдан.

- за бугарску  националну заједницу:
* 03. март –Дан ослобођења од турског ропства,
* 24. мај – Дан Кирила и Методија и
* 01. новембар – Дан народних будитеља.

- за чешку  националну заједницу:
* 04. фебруар – Дан чешке књижевности,
* 28. март – Дан образовања,
* 16. мај – Дан националног савета,
* 28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и
* 04. октобар – Дан чешког језика.

- за словачку националну заједницу
* први викенд у августу – Дани словачких народних свеча-

ности.

Члан 11.

За време зимског распуста, школа може да планира реализо-
вање додатног и допунског рада са ученицима.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења до-
датног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на 
предлог наставничког већа одлучује директор.
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Члан 12.

Пријављивање за полагање пријемних испита обавиће се од 
4-8. априла 2022. године. Од понедељка 4. априла до четвртка 7. 
априла 2022. године пријављивање ће се вршити преко портала 
Моја средња школа, а у четвртак 7. априла и петак 8. априла 2022. 
године пријављивање ће се вршити у средњим школама које ор-
ганизују и спроводе пријемне испите.

Пријемни испити за упис ученика у средње школе за школс-
ку 2022/2023. годину биће организовани у периоду од 13-22. маја 
2022. године, и то за упис у: 

- средње школе у којима се део наставе одвија на страном 
језику;

- средње балетске школе;
- одељења за ученике са посебним способностима за мате-

матику;
- одељења ученика са посебним способностима за физи-

ку;
- одељења ученика са посебним способностима за рачу-

нарство и информатику;
- одељења ученика са посебним способностима за сценс-

ку и аудио-визуелну уметност;
- одељења ученика са посебним способностима за геогра-

фију и историју;
- одељења ученика са посебним способностима за биоло-

гију и хемију;
- одељења за ученике са посебним способностима за фи-

лолошке науке (испит из српског/матерњег језика и књи-
жевности и испит из страног језика);

- средње музичке школе;
- уметничке школе ликовне области и на образовне профи-

ле у области уметности.

Предаја докумената за упис у одељења за ученике са посебним 
способностима за спорт одржаће се у суботу, 21. маја и поне-
дељак, 23. маја 2022. године.

Члан 13.

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два рад-
на дана на нивоу школске године (субота - 11. или 18. септембар 
2021. године, у првом полугодишту и субота 14. или  21. мај 2022. 
године, у другом полугодишту) за организовање и реализацију 
активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, 
верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских ак-
тивности, области екологије и заштите животне средине, култур-
но-уметничке активности, као на пример: 

- одлазак у верске објекте – цркве, манастире и храмове, 
- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке, 
- обилазак етно кућа, историјских налазишта,
- одлазак у национални парк, природне резервате, 
- организовање акција озелењавања и уређења школе и 

околине, 
- активности у локалној заједници, 
- спортски сусрети,
- сусрети школа, 

- организован одлазак на едукативне и креативне ради-
онице,

- организовање мини истраживачких пројеката, 
- забавна међуодељењска дружења.

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за ор-
ганизовану посету ученика међународном сајму образовања 
‘’Путокази’’ у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује 
у наставном дану, школа утврђује начин надокнађивања про-
пуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у 
којем је посета организована. 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време 
када ће надокнадити наставне дане у којима су се реализовале 
екскурзије.

Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај 
дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица 
на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом 
рада, у складу са овим правилником.

Време подела сведочанстава, полагања завршног испита на 
крају трогодишњег образовања и матурског испита на крају чет-
ворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, школа 
утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Члан 14.

У среду, 06. октобра 2021. године, настава се изводи према рас-
пореду часова за петак.

У суботу, 02. априла 2022. године, настава се изводи према рас-
пореду часова од понедељка. 

Члан 15.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у 
школској 2021/2022. години спровести међународно испитивање 
ПИСА 2022 (главно тестирање), у периоду од 08. марта до 18. ап-
рила 2022. године.

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у “Службеном листу АП Војводине”, а сходно члану 53. став 2. 
Закона о државној управи (‘’Службени гласник РС’’, бр: 79/05, 
101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), биће објављен и у 
‘’Службеном гласнику РС’’.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-611-6/2021-01
У Новом Саду, 28.05.2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 
2021.  2022. 

рн                 Септембар  01–02.01.2022. год. -  Нова 
година 
07.01.2022. год.  - први дан 
Божића за вернике који 
славе по јулијанском 
календару 
27.01.2022. год. Свети Сава 
– школска слава-радни и 
ненаставни дан 
 

рн                   Јануар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 
1.   1 2 3 4 5       1● 2● 
2. 6 7 8 9 10 11 12  3● 4 5 6 7* 8 9 
3. 13 14 15 16 17 18 19 18.  10 11 12 13 14 15 16 
4. 20 21 22 23 24 25 26 19. 17 18 19 20 21 22 23 
5. 27 28 29 30    20. 24 25 26 27 28 29 30 
        21. 31       

22 наставна дана   15 наставних дана  
рн                 Октобар  21.10.2021. год. - Дан 

сећања на српске жртве у 
Другом светском рату 
15–16.02.2022. год.  
Сретење – Дан државности 
Србије 

рн                  Фебруар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 
5.     1 2 3 21.  1 2 3 4 5 6 
6. 4 5 6 7 8 9 10 22. 7 8 9 10 11 12 13 
7. 11 12 13 14 15 16 17 23. 14 15● 16● 17 18 19 20 
8. 18 19 20 21 22 23 24 24. 21 22 23 24 25 26 27 
9. 25 26 27 28 29 30 31 25. 28       

21 наставни дан  17 наставних дана  
рн                 Новембар  11.11.2021. год.  - Дан 

примирја у Првом светском 
рату-нерадни дан 
 
 
 

рн                  Март  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 
        25.  1 2 3 4 5 6 

10. 1 2 3 4 5 6 7 26. 7 8 9 10 11 12 13 
11. 8 9 10 11● 12 13 14 27. 14 15 16 17 18 19 20 
12. 15 16 17 18 19 20 21 28. 21 22 24 24 25 26 27 
13. 22 23 24 25 26 27 28 29. 28 29 30 31    
14. 29 30              

20 наставних дана  23 наставна дана  
рн                 Децембар  25.12.2021. год.  -  први дан 

Божића по грегоријанском 
календару  
15.04–18.04.2022. год. - 
Васкршњи празници по 
грегоријанском календару 
22.04.2022. год. -  Дан 
сећања на жртве фашизма у 
Другом светском рату 
22.04–25.04.2022. год. -  
Васкршњи празници по 
јулијанском календару 
 

рн                  Април  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 
14.   1 2 3 4 5 29.     1 2нс 3 
15. 6 7 8 9 10 11 12 30. 4 5 6 7 8 9 10 
16. 13 14 15 16 17 18 19 31. 11 12 13 14 15* 16* 17* 
17. 20 21 22 23 24 25* 26  18* 19 20 21 22* 23* 24* 

 27 28 29 30 31   32. 25* 26 27 28 29 30  

                 17 наставних дана 80 наставних дана 15 наставних дана  

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  
 
01. мај - Празник рада, 
празнује се 01-03.05.2022. 
год. 

рн                  Мај  

Школска година почиње у среду, 01.09.2021. год 
У среду, 06.10.2021. год. настава се изводи по 
распореду од петка 
Прво полугодиште завршава се у четвртак, 
23.12.2021. год. 
Друго полугодиште почиње у понедељак, 
10.01.2022. год. 
У суботу, 02.04.2022. год. настава се изводи по 
рапореду од понедељка 
Пролећни распуст - 15-25.04.2022. год. 
Школска година се завршава: 
24.05.2022. год. – за ученике четвртог разреда 
гимназија; 
31.05.2022. год.– за ученике четвртог разреда 
четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих 
стручних школа; 
21.06.2022. год. – за ученике првог, другог и трећег 
разреда гимназија и четворогодишњих средњих 
стручних школа и ученике првог и другог разреда 
трогодишњих средњих стручних школа. 

 П У С Ч П С Н 
32.       1● 
33. 2● 3● 4 5 6 7 8 
34. 9 10 11 12 13 14 15 
35. 16 17 18 19 20 21 22 
36. 23 24 25 26 27 28 29 
37. 30 31      

20 наставних дана  

 

рн                  Јун  

 П У С Ч П С Н 
37.   1 2 3 4 5 
38. 6 7 8 9 10 11 12 
39. 13 14 15 16 17 18 19 
40. 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30    

15 наставних дана 105 
наставних дана 

ЛЕГЕНДА 
 

Почетак и завршетак  полугодишта и наставне 
године 

 Државни празници који се обележавају радно (наставни дан) 
 Школска слава Свети Сава  (радни, ненаставни дан) 
 Завршетак квартала 

 Ученички распуст РН Радна недеља 
* Верски празник     НС Наставна субота 
● Државни празник – нерадни дан   
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786.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне  самоуправе („Сл. гласник РС“, 
број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. 
закон и 157/20 – др. закон), члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи ((„Службени лист АПВ” број: 37/14, 54/14- др. 
одлука, 37/16, 24/19 и 66/20) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Вери Медић, доктору економских наука,  вршиоцу дужнос-
ти помоћника покрајинског секретара за високо образовање и на-
учноистраживачку делатност,  26. маја 2021. године, престаје рад 
на положају, због протека времена на које је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-157/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

787. 

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 
21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон и 
157/20 – др. закон ), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине“, број: 37/14) Покрајинска 
влада, на седници одржаној 28. маја 2021. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Вера Медић, доктор економских наука, п о с т а в љ а  се за вршио-
ца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање 
и научноистраживачку делатност,почев од 27. маја 2021. године, до по-
стављења службеника на положају по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-158/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

788. 

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и 
члана 26. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ ,ˮ број: 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 
29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51. тачка 1. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 
95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон и 157/20 - др. закон), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Славољубу Арсенијевићу, вршиоцу дужности подсекретара По-
крајинског секретаријата за привреду и туризам, 26. 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: 02-162/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

789. 

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и 
члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ ,ˮ број: 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 
29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51. тачка 1. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18 ,113/17 – др. закон, 
95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон и 157/20 - др. закон), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 28. маја  2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Маријани Четојевић, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за привреду и туризам, 26. маја 2021. године, прес-
таје рад на положају због протека времена на које је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-163/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

ПОСЕБНИ ДЕО
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790. 

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и 
члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ ,ˮ број: 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 
29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51. тачка 1. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18 ,113/17 – др. закон, 
95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон и 157/20 - др. закон), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Милану Јарићу вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за привреду и туризам, 26. 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: 02-164/2021
Нови Сад, 28. маја 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

791.

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 
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 
95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон и 157/20 - 
др. закон) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Славољуб Арсенијевић, дипломирани економиста, поставља се 
за вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за 
привреду и туризам, почев од 27. маја 2021. године, до постављења 
службеника на положаје, по спроведеном јавном конкурсу. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-165/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

792. 

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 
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 
113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. 
закон) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Маријана Четојевић, дипломирани економиста, поставља се 
за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за прив-
реду и туризам, почев од 27. маја 2021. године, до постављења 
службеника на положаје, по спроведеном јавном конкурсу. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-166/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

793.

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 
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 
113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. 
закон) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Милан Јарић, дипломирани економиста, поставља се за вр-
шиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду 
и туризам, почев од 27. маја 2021. године, до постављења службе-
ника на положаје, по спроведеном јавном конкурсу. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-167/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

794.

На основу чл. 35 и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и 
члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ ,ˮ број: 37/14, 54/14 – др. одлука, 
37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51. тачка 1 Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 
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113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон и 157/20 – др. 
закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. маја  2021. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Јелени Добровић Бојановић, дипломираној графичарки – 
професорки ликовне културе, вршиоцу дужности помоћника 
покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе 
с верским заједницама, 26. маја 2021. године, престаје рад на по-
ложају због протека времена на које је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-159/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

795. 

На основу члана 32. тачка 8, члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ″, број 37/14), као и члана 27. став 3. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ″, бр. 
37/14, 54/14, др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Јелена Добровић Бојановић, дипломирана графичарка – про-
фесорка ликовне културе, поставља се за вршиоца дужности по-
моћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама, почевши од 27. 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: 02-160/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

796. 

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-
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 28. маја 2021. године, до-
нела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Дозет Милану, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секре-
тара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 26. маја 2021. годи-
не, 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: 02-171/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

797.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 
21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон и 
157/20 - др. закон), члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 – друга одлу-
ка, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Љиљани Петровић, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 26. 
маја 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: 02-173/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

798. 

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 јединица-
ма локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 
113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. 
закон) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),Покрајинска 
влада, на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Mилан Дозет поставља се за вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара  за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, почев од 27. маја 2021. године, до постављења службени-
ка 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: 02-172/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

799.

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 јединица-
ма локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 
113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. 
закон) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Љиљана Петровић поставља се за вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара  за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, почев од 27. 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: 02-174/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

800. 

На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког 
завода Војводине („Службени лист АПВ”, брoj: 14/03), као и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  28. маја 2021. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Педагошког завода Војводине 
за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор Педагошког завода Војво-
дине, на седницaма одржаним 25. фебруара и 22. априла 2021. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-71/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

801.

На основу члана 19. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист 
АПВ”, број: 66/20) а у вези са чланом 15. став 1. тачка 9. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о оснивању Развојне агенције Војводине  
(„Службени лист АПВ”, бр. 10/17) 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 28. 
маја 2021. године,  д о н е л а   ј е: 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити Развој-
не агенције Војводине д.о.о Нови Сад за 2020. годину, број: 
СД-XXVI-3/21 од 29. априла 2021. године, коју је донела 
Скупштина  друштва Развојне агенције Војводине д.о.о Нови 
Сад.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-321/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

802. 

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 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  По-
крајинска влада, на седници одржаној  28. маја  2021. године, 
донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Проф. др сци. мед. Илији Андријевићу, доктору медици-
не, специјалисти интерне медицине, престаје дужност дирек-
тора Института за плућне болести  Војводине, због истека 
мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-350/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

803. 

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  28. маја  2021. године, донела  је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Проф. др сци. мед. Илија Андријевић, доктор медицине, спе-
цијалистa интерне медицине, именује се за вршиоца дужности 
директора Института за плућне болести Војводине.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-351/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

804. 

На основу члана 41. став 3. и члана 44а став 1. и став 2. тачка 
1. Закона о култури („Службени гласник РС”, брoj: 72/09, 13/16, 
30/16 – испр. и 6/20), члана 32. тачка 12, те чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), као и члaна 11. став 2. Одлуке о осни-
вању Завода за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet („Службени лист АПВ”, број: 7/08), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 28. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Илдико Ловаш, професорка мађарског језика и књижевности, 
разрешава се дужности чланице Управног одбора Завода за кул-
туру војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 
из Сенте, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-346/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

805. 

На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32. тач-
ка 12, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и 
члaна 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођан-
ских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet („Службени 
лист АПВ”, број: 7/08), Покрајинска влада, на седници одржаној 
28. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Кристина Петер, мастер професорка мађарског језика и књи-
жевности, именује се за чланицу Управног одбора Завода за кул-
туру војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

из Сенте, до истека мандата поменутом управном одбору.
II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-347/2021
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

806.

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 28. 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 13 Покрајински секретаријат за високо образовање 
и научноистраживачку делатност, Програм 2005 Високо обра-
зовање, Програмска активност 1002 Подршка раду високообра-
зовних установа, функционална класификација 940 Високо обра-
зовање, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета,  износ  од  10.000.000,00 динара  (словима: десет мили-
она динара и 00/100) на економској класификацији  463 Трансфе-
ри осталим нивоима власти, односно 4631 Текући трансфери ос-
талим нивоима власти, а због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 10.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређен период, које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, по 
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и 
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог ре-
шења, усмериће се Универзитету у Новом Саду, Економском 
факултету Суботица, а средства су намењена за финансирање 
замене прозора на згради Економског факултета у Суботици.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-
истраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секреатаријат 
за високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће 
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уко-
лико другачије није законом прописано.
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5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-59
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

807.

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 28. 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 од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату 
за здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здрав-
ствених установа, Програмска активност 1001 Изградња и 
опремање здравствених установа у државној својини чији 
је оснивач АП Војводина, функционална класификација 760 
Здравство некласификовано на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa кла-
сификацијa 464 Дотације организацијама за обавезно социјал-
но осигурање, 4642 Капиталне дотације организацијама за 
обавезно социјално осигурање, износ од 8.963.074,86 динара 
(словима: осам милиона девет стотина шездесет и три хиља-
де седемдесет четири динара и 86/100), због недовољно пла-
нираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 8.963.074,86 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2.  Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Специјалној болници за 
психијатријске болести „Ковин”, Ковин за финансирање ра-
дова на згради Одељења за интезивни третман психотичких 
поремећаја – мушко и Одељења за продужени третман психо-
тичних поремећаја – мушко I.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-60
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

808.

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 28. 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 одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и Финансијским 
планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10 ‒ Покрајин-
ски 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 резер-
ве, одобрава се Разделу 15 Покрајинском секретаријату за спорт и 
омладину, Програм 1303 Развој спортске инфраструктуре, Програмска 
активност 1001 Одржавање и опремање спортских објеката, фискултур-
них сала и тренажних центара, функционална класификација 810 Ус-
луге рекреације и спорта, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, на економској класификацији 463 Трансфери осталим 
нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 
износ од 28.500.000,00 динара (словима: двадесет осам милиона пет 
стотина хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних сред-
става на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 28.500.000,00 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 спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Граду Новом 
Саду, а намењено је за финансирање опремања терена при 
Фудбалском центру „Вујадин Бошков” у Ветернику.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или 
другог правног акта, уколико другачије није законом прописано. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-61
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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809.

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 28. 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 од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 17 Управа за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине, Програм 1505 Регионални 
развој, Програмска активност 1010 Подршка пројектима у об-
ласти образовања, ученичког и студентског стандарда, функ-
ционална класификација 960 Помоћне услуге образовању, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима 
власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, 
59.719.338,22 динара (словима: педесет девет милиона се-
дамсто деветнаест хиљада триста тридесет осам динара и 
22/100) због непланираних средстава за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећа-
ва се за 59.719.338,22 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 финан-
сија.

2. Одобрено повећање апропријације за Управу за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће 
се Општини Пећинци,  а немењено је за финансирање завр-
шетка радова на изградњи објекта Предшколске установе 
„Влада Обрадовић Камени” у Шимановцима.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Управа за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине преузеће обавезу на основу пи-
саног уговора, или другог правног акта, уколико законом није 
другачије прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-62
Нови Сад, 28. мај 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

810.

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 28. 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, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 Ин-
директни корисници у области културе,  Програм 1203 Јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска 
активност  1006 Подршка раду установа у области стваралашт-
ва, функционална класификација 820 Услуге културе, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ од 
6.400.000,00 динара (словима: шест милиона четири стотине 
хиљада динара и 00/100) и то:  на економској класификацији  421 
Стални трошкови, односно 4216 Закуп имовине и опреме износ 
од 3.000.000,00 динара (словима: три милиона динара и 00/100), 
на економској класификацији  423 Услуге по уговору износ од 
1.100.000,00 динара (словима: један милион једна стотина хиљада 
динара и 00/100), односно 4231 Административне услуге, износ 
од 36.200,00 динара (словима: тридесет шест хиљада динара и 
00/100), 4234 Услуге информисања, износ од 235.000,00 динара 
(словима: две стотине тридесет пет хиљада динара и 00/100),  
4235 Стручне услуге, износ од 228.800,00 динара (словима: две 
стотине двадесет осам хиљада осам стотина динара 00/100), 4237 
Репрезентација, износ од 100.000,00 динара (словима: једна сто-
тина хиљада динара и 00/100) и 4239, Остале опште услуге, из-
нос од 500.000,00 динара (словима: пет стотина хиљада динара 
и 00/100), и на економској класификацији 424 Специјализоване 
услуге, односно 4242 Услуге образовања, културе и спорта износ 
од 2.300.000,00 динара (словима: два милиона три стотине хиља-
да динара и 00/100), а због непланираних средстава на апроприја-
цији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 6.400.000,00 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 Војвођанском симфонијском ор-
кестру, Нови Сад, за финансирање летње турнеје у градовима 
Војводине поводом обележавања десет година постојања ор-
кестра.

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.
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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: 401-9/2021-63
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

811.

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 28. 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 од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 11 Покрајинском секретаријату 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, Програм 0608 Систем локалне самоуправе 1003 
Подршка развоју локалне самоуправе, функционална класи-
фикација 180 Трансфери општег карактера између различитих 
нивоа власти, извор финансирања 01 00 Општи приходи и при-
мања буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим 
нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 
власти, 15.329.999,67 динара (словима: петнаест милиона три 
стотине двадесет девет хиљада девет стотина деведесет девет 
динара и 67/100) због непланираних средстава за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећа-
ва се за 15.329.999,67 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 пери-
од, које утврђује покрајински орган надлежан за послове фи-
нансија.

2.  Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске ре-
зерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се општини Чока за финан-
сирање изградње (асфалтирање) пута у улици Виноградска у 
насељеном месту Чока.

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: 401-9/2021-64
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

812.

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 28. 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 финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
11 Покрајинском секретаријату за регионални развој, међуре-
гионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 Систем 
локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подршка развоју 
локалне самоуправе, функционална класификација 180 Транс-
фери општег карактера између различитих нивоа власти, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, на еко-
номској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
односно 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од 
13.810.000,00 динара (словима: тринаест милона осам стотина 
десет хиљада динара и 00/100), а због непланираних средстава на 
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 13.810.000,00 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 регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну са-
моуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, 
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Граду Новом Саду, а намењено је 
Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада, за 
конзерваторско-рестаураторске радове и припрему техничке 
документације за обнову фасада Малог Лимана, за објекте на 
локацији: Улица Јована Ђорђевића бр. 3 и 9, Нови Сад.

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.
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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 другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-65
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

813.

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 28. 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 13 – Покрајинском секретаријату за високо образо-
вање и научноистраживачку делатност, Програм 2001 Развој 
науке и технологије, Програмска активност 1012 Подршка развоју 
научно-истраживачке делатности, функционална класификација 
140 Основно истраживање, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, износ од 2.947.500,00 динара (сло-
вима: два милиона девет стотина четрдесет седам хиљада 
пет стотина динара и 00/100), на економској класификацији 463 
Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 Текући 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 2.947.500,00 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 одређен период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу 
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог 
решења, намењена су Српској академији наука и уметности, 
Огранак САНУ у Новом Саду, за санацију подрума.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-
истраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће 
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уко-
лико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-66
Нови Сад, 28. мај 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

814.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука и 
37/16) а у вези члана 124.  Закона о социјалној заштити („Службе-
ни гласник Републике Србије”, број 24/11),  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЈЕЛЕНЕ ЗОРИЋ, ди-
пломиране психолошкиње из Футога на дужност директорке 
Центра за социјални рад Града Новог Сада.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-355/2021
Нови Сад, 25. мај 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

815.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Бео-
град, издавање и употребу рукописа уџбеника МУЗИЧКА КУЛ-
ТУРА 7 за седми разред основне школе, писан на румунском јези-
ку и писму, аутор -  Лери Менгер, 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:  128-61-27/2021-01
Дана:  17. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/
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816.

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  ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Београд, из-
давање и употребу превода уџбенички комплет ФИЗИКА, за 
шести разред основне школе, на румунском језику, који се састоји 
од – Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе, аутора 
Јована Шетрајчића и Дарка Капора и другог наставног средства – 
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама 6, за шес-
ти разред основне школе, аутора Бранислава Цветковића, Јована 
Шетрајчића и Милана Распоповића, писан на румунском 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:  128-61-39/2021-01
Дана:  21. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

817.

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 „ФРЕСКА“ д.о.о., Београд, 
издавање и употребу превода уџбеника ИСТОРИЈА 2, уџбеник 
за други разред гимназије општег типа и друштвано – језичког 
смера, писан на хрватском језику и писму, аутора Весне Рашко-
вић и Радивоја Радића, 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:  128-61-34/2021-01
Дана:  17. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

818.

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 „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о., 
Београд, издавање и употребу превода уџбеника ИНФОРМА-
ТИКА И РАЧУНАРСТВО 8, уџбеник за осми разред основне 
школе, писан на хрватском језику и писму, ауторки Зорице Про-
копић и Јелене Пријовић, 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:  128-61-37/2021-01
Дана:  19. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

819.

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 „КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“ 
д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбенички ком-
плет МАТЕМАТИКА 4, за четврти разред основне школе, на 
мађарском језику, који се састоји од – уџбеника Математика 4 за 
четврти разред основне школе и другог наставног средства – Ма-
тематика 4, Радна свеска за четвтри разред основне школе, писан 
на мађарском језику и писму, ауторке Јасмине Милинковић, 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:  128-61-48/2021-01
Дана:  17. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/



Страна 1264 - Броj 23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 28. мај 2021.

820.

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 ИСТОРИЈА 1, 
уџбеник за први разред гимназије, писан на мађарском језику и 
писму, аутора Душка Лопандића, Ратомира Миликића и Мање 
Милиновић, 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:  128-61-35/2021-01
Дана:  17. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

821.

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 „KLETT“ д.о.о., Београд, изда-
вање и употребу превода уџбеника МАТЕМАТИКА 2, уџбеник 
са Збирком задатака са Решењем задатак уз уџбеник Матема-
тика 2 за други разред гимназије, на мађарском језику, аутора 
Слађане Димитријевић, Сузане Алексић и Небојше Икодиновића, 
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:  128-61-43/2021-01
Дана:  17. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/
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822.

На основу члана 19. Закона о сточарству („Службени гласник 
РС”, бр. 41/09 ,93/12 и 14/16) и члана 15. став 1. тачка 3. Закона 
о утврђивању надлежности АП Војводине („Службени гласник 
РС”, бр. 99/09, 67/2012 – одлука УС и 18/20-др.закон), а на основу 
члана 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број 66/20) 
у вези с Програмом заштите, уређења и коришћења пољоприв-
редног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине 
у 2021. години (,,Службени лист АПВ“, број:66/20) Покрaјински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство рас-
писује

К О Н К У Р С 
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА
У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

Средства за спровођење Годишњег програма мера за одгајивач-
ки програм у АП Војводини за 2021. годину (у даљем тексту: Про-
грам), у укупном износу од 50.000.000,00 динара користиће се за:

а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, 
свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код ко-
питара и у пчеларству (укупно 46.000.000 динара); 

б) пословима контроле спровођења програма (4.000.000,00 
динара). 

Мере за спровођење одгајивачког програма обавиће се у 
обиму и висини јединичне цене утврђене у табелама 1. до 6. за 
сваки меру рада, а према динамици прилива средстава обез-
беђеним за те намене, и то:

OGLASNI DEO

Ред.
бр. Назив мере Планирани

обим мера
Цена по јединици

мере/дин
Укупно
динара

 

 Аутохтоне расе говеда    

 Подолска раса    

1 Селекцијске смотре 200 300 60.000

 Буша    

1 Селекцијске смотре 100 300 30.000

 Племените расе говеда    

 Сименталска раса    

1 Селекцијске смотре 3.000 300 900.000

2 Линеарна оцена првотелки 500 450 225.000

3 Контрола млечности уматичених крава 1.000 1.350 1.350.000

4 Контрола биковских мајки 20 3.000 60.000

5 Перформанс тест бикова 1 25.000 25.000

6 Биолошки тест бикова 3 20.000 60.000

7 Прогени тест на млечност 2 30.000 60.000

8 Прогени тест за телесну грађу 4 30.000 120.000

 Холштајн фризијска раса    

1 Селекцијске смотре 20.000 300 6.000.000

2 Линеарна оцена првотелки 3.500 450 1.575.000

3 Контрола млечности уматичених крава 7.000 1.350 9.450.000

4 Контрола биковских мајки 100 3.000 300.000

5 Перформанс тест бикова 2 25.000 50.000

6 Биолошки тест бикова 5 20.000 100.000

7 Прогени тест на млечност 10 30.000 300.000

8 Прогени тест за телесну грађу 12 30.000 360.000

Табела 1. Мере за спровођење одгајивачког програма у говедарству
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Ред.
бр. Назив мере Планирани

обим мера
Цена по јединици

мере/дин
Укупно
динара

 Браон свис раса    

1 Селекцијске смотре 210 300 63.000

2 Линеарна оцена првотелки 40 450 18.000

3 Контрола млечности уматичених крава 100 1.350 135.000

4 Контрола биковских мајки 3 3.000 9.000

5 Перформанс тест бикова 2 25.000 50.000

6 Биолошки тест бикова 2 20.000 40.000

7 Прогени тест на млечност 1 30.000 30.000

8 Прогени тест за телесну грађу 1 30.000 30.000

 СВЕГА ГОВЕДАРСТВО:   21.400.000

Ред.
бр. Назив мере Планирани

обим мера
Цена по јединици

мере/дин
Укупно
динара

 

 Аутохтоне расе    

1 Контрола продуктивности уматичених кр-
мача 500 300 150.000

2 Контрола продуктивности уматичених не-
растова 20 900 18.000

 Племените расе    

1 Селекцијска смотра свиња 20.230 100 2.023.000

2 Контрола продуктивности уматичених кр-
мача 18.500 300 5.550.000

3 Контрола продуктивности уматичених не-
растова 350 900 315.000

4 Одабирање и контрола нерастовских мајки 150 3.000 450.000

5 Перформанс тест нерастова 400 3.000 1.200.000

6 Перформанс тест назимица 19.000 300 5.700.000

7 Биолошки тест нерастова 10 5.000 50.000

8 Прогени тест нераста 5 5.000 25.000

 СВЕГА СВИЊАРСТВО:   15.481.000

Табела 2. Мере за спровођење одгајивачког програма у свињарству

Табела 3. Мере за спровођење одгајивачког програма у овчарству 

Ред.
бр. Назив мере Планирани

обим мера
Цена по јединици

мере/дин
Укупно
динара

 

 Аутохтоне расе оваца    

 Цигаја, виторога жуја    

1 Селекцијске смотре 1.800 100 180.000

2 Контрола продуктивности оваца 800 300 240.000

 Племените расе оваца    

1 Смотра оваца 16.000 100 1.600.000

2 Контрола продуктивности оваца 5.223 300 1.566.900

3 Перформанс тест овнова 1 2.800 2.800

4 Биолошки тест овнова 2 2.000 4.000

5 Прогени тест овнова 1 3.500 3.500

6 Вештачко осемењавање оваца 1 1.000 1.000

 СВЕГА ОВЧАРСТВО :   3.598.200
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Табела 4. Мере за спровођење одгајивачког програма у козарству

Ред.
бр. Назив мере Планирани

обим мера
Цена по јединици

мере/дин
Укупно
динара

 

1 Смотра коза 3.000 100 300.000

2 Контрола продуктивности коза 1.200 300 360.000

3 Контрола млечности коза 545 1.300 708.500

4 Биолошки тест јарчева 4 2.000 8.000

5 Перформанс тест јарчева 1 2.800 2.800

6 Прогени тест јарчева 1 3.500 3.500

 СВЕГА КОЗАРСТВО:   1.382.800

Табела 5. Мере за спровођење одгајивачког програма у живинарству

Ред.
бр. Назив мере Планирани

обим мера
Цена по јединици

мере/дин
Укупно
динара

 

 Аутохтоне расе живине    

 
Сомборска капорка, голошијан, сомбор-

ска (подунавска) гуска,  домаћа патка, до-
маћа ћурка  

   

1 Идентификација и обележавање 100 150 15.000

2 Контрола продуктивних својстава 230 150 34.500

 Економске расе и хибриди    

1 Контрола матичних јата кокоши тешког 
типа у одгоју 245.000 4 980.000

2 Контрола матичних јата кокоши тешког 
типа у експлоатацији 235.000 4 940.000

3 Контрола матичних јата кокоши лаког типа 
у одгоју  16.000 4 64.000

4 Контрола матичних јата кокоши лаког типа 
у експлоатацији 15.500 4 62.000

5 Контрола чистих раса кокошака  1.000 10 10.000

6 Контрола матичних јата ћурака  у одгоју 1.700 10 17.000

7 Контрола матичних јата ћурака  у експлоа-
тацији 1.550 10 15.500

8 Тест бројлера 0 150 0

9 Тест носиља конзумних јаја 0 150 0

 СВЕГА ЖИВИНАРСТВО:   2.138.000
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Средства из Тачкe II подтачке 1.3 у укупном износу од 
50.000.000,00 динара расподелиће се за рад основних одгајивач-
ких организација и организација с посебним овлашћењима и за 
рад регионалних одгајивачких организација. 

За обављање послова контроле спровођења Програма, које 
врши главна одгајивачка организација представљају до 8% 
(4.000.000,00 динара) од укупног износа од 50.000.000,00 динара. 

Право на подношење пријаве за коришћење средстава :

а) имају одгајивачке организације и организације с посеб-
ним овлашћењима из АП Војводине, које испуњавају ус-
лове из члана 7, 8, . и 10. Закона о сточарству („Службени 
гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12 и 14/16). б) имају одгаји-
вачке организације с територије АП Војводине, које ис-
пуњавају услове из члана 9. Закона о сточарству („Служ-
бени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12 и 14/16).

Уколико се средства према овом програму, на основу приспе-
ле конкурсне документације, не реализују у целости, одлуком 
покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство преусмеравају се на одгајивачке мере код других врста 
стоке (табеле 1–6.), а до планираног максималног годишњег оби-
ма одгајивачких мера предвиђеног Дугорочним програмом мера 
за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини 
Војводини за период 2020–2024. године („Службени лист АПВ”, 
број: 66/20) – у даљем тексту: Дугорочни програм. Уколико се 
спроведе већи обим појединих одгајивачких мера од обима пред-
виђеног конкурсом, а највише до максималног годишњег обима 
појединих мера утврђених Дугорочним програмом, тада ће цена 
по јединици мере бити сразмерно нижа. Основне одгајивачке ор-
ганизације и организације с посебним овлашћењима (члан 7. И 10. 

Закона о сточарству) конкуришу за надокнаду трошкова и оства-
рују право на средства, путем Регионалне одгајивачке организа-
ције (члан 8. Закона о сточарству), на чијој територији су изврша-
вали послове, а која контролише њихов рад и обрађује добијене 
податке. Конкурсну документацију прикупљену од организација 
из свог региона заједно са збирним списком организација које ис-
пуњавају услове конкурса, Регионална одгајивачка организација 
доставља овом секретаријату.

 Потребна документација: 

а) Пријава на конкурс;
б) Извод из Годишњег програма мера за спровођење одгаји-

вачког програма подносиоца захтева, податке о подручју 
на коме се спроводи програм, податке о кадровској и тех-
ничкој опремљености за спровођење програма;

в) Пријава по врстама стоке;
г) Оверена фотокопија дипломе лица које ради на послови-

ма мера за спровођење одгајивачког програма код подно-
сиоца пријаве;

д) Доказ да лице ради на пословима мера за спровођење 
одгајивачког програма код подносиоца пријаве ( оверена 
фотокопија радне књижице, М-образац, уговор о раду и 
сл.);

ђ) Фотокопија решењa које је издало Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде о упису у Ре-
гистар одгајивачких организација и организација са по-
себним овлашћењима на основу чл. 7, 8, 9. и 10. Закона о 
сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12 и 
14/16); 

е) Регионална одгајивачка организација треба да достави и 
збирни списак Основних одгајивачких организација на 
својој територији, које испуњавају услове конкурса; 

Табела 6. Мере за спровођење одгајивачког програма код копитара

Ред.
бр. Назив мере Планирани

обим мера
Цена по јединици

мере/дин
Укупно
динара

 

 Племените расе коња    

 Липицанер    

1 Селекцијске смотре 200 4.000 800.000

2 Коришћење у репродукцији уматичених 
кобила са познатим пореклом 100 3.000 300.000

3
Коришћење у репродукцији пастува, које 

одреди стручна комисија као висококвалитет-
не пастуве у оквиру матичних запата

15 16.000 240.000

 Пунокрвне и енглеске полукрвне расе    

1 Селекцијске смотре 50 2.000 100.000

2 Коришћење у репродукцији уматичених 
кобила са познатим пореклом 10 3.000 30.000

3
Коришћење у репродукцији пастува, које 

одреди стручна комисија као висококвалитет-
не пастуве у оквиру матичних запата

5 16.000 80.000

 Аутохтоне расе копитара    

 Нониус, домаћи брдски коњ    

1 Селекцијске смотре 100 2.000 200.000

2 Коришћење у репродукцији уматичених 
кобила са познатим пореклом 20 3.000 60.000

3
Коришћење у репродукцији пастува, које 

одреди стручна комисија као висококвалитет-
не пастуве у оквиру матичних запата

5 16.000 80.000

 Балкански магарац    

1 Селекцијске смотре 220 500 110.000

 СВЕГА КОПИТАРИ:   2.000.000
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ж) Фотокопију картона депонованих потписа (* за ДОО, Ко-
мандитна друштва и АД фотокопију картона депонова-
них потписа – за отворен посебан наменски подрачун у 
Управи за трезор). Уколико буде потребно, Секретаријат 
задржава право да од подносиоца пријаве затражи додат-
ну документацију. 

Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 
Критеријуми за оцену пријава јесте квалитет поднете конкур-
сне документације. Коначну одлуку о додели средстава доноси 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника сред-
става регулисаће се уговором. Дознака средстава обављаће се у 
складу с приливом средстава у буџет АП Војводине. Подносилац 
пријаве може једном пријавом конкурисати за доделу средстава 
за више намена (табеле 1–6.). 

Потребна конкурсна документација подноси се закључно са 
30.09.2021. године, на следећу адресу: Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 21000 Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 16, с назнаком: „Koнкурс за одгајивање 
стоке”. Текст конкурса и пријава на конкурс налазе се на сајту 
Секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs 

Пријаве које се доставе након наведеног рока или с непотпуном 
документацијом, неће бити разматране.

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/4881-852

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
с.р. Чедомир Божић

МАЛИ ОГЛАСИ 

Оглашавају се неважећим 
изгубљена документа, и то:

 Каменаровић Лука, Нови Сад, Војводе Ми-
шића 11, оглашава неважећом диплому Гимна-
зије „Исидора Секулић“ издате у Новом Саду.

 Плећаш Јелена, Нови Сад, Јожефа Марчока 
6, оглашава неважећом диплому Гимназије 
„Исидора Секулић“ издате у Новом Саду.

 Хусак Роберт, Сента, Кеј др. Зорана 
Ђинђића 8/8, оглашава изгубљене пловидбене 
дозволе за чамац неважећом: - за Србију под 
бр. 1302 и међунаредну пловидбену дозволу.

 Копиловић Јосип, Суботица, Јоргованска 
23, оглашава неважећим уверење о положе-
ном стручном испиту за стицање знања упра-
вљача руководиоца чамца издато у Београду, 
рег. бр. 14660/02

 Алекса Марковић, Јована Дучића 71, Фу-
тог, оглашава неважећим ђачку књижицу од 
V до  VIII разреда ОШ „Мирослав Антић“ у 
Футогу издате школе 2017/18 године.

 Јакшић Татјана, Николе Тесле 18, Футог, 
оглашава неважећим ђачку књижицу од  V до  
VIII разреда ОШ „Мирослав Антић“ у Футо-
гу издате школске  2017/18 године.

 Топић Драган ,оглашава неважећом из-
губљену диплому издато од стране „Техничке 
Школе“ Темерин школске 1990/1991 године, 
механичар за одржавање машина

 Ласло Лехоцки, Ада, Љубе Ненадовића 2, 
оглашава неважећом изгубљену потврду о 
испитивању возила ТНГ погон бр. 026246-19, 
одштампану дана 19.07.2019. на обрасцу бр. 
0499044

 Акош Кобрехел, Сента, Чука Золтана 25/а, 
оглашава неважећим сведочанство ОШ „Спо-
мен“ у Сенти (Центар за основне школе Сте-
ван Сремац) издате 2007. године

 Маја Росић, Нови Сад, Алексе Шантића 31, 
оглашава неважећим сведочанство и диплому 
о завршној средњој школи Гимназије „Иси-
дора Секулић“ из Новог Сада издате школске 
1993/94 године.

 Шомођи Кристина, Мала Пијаца, Братства 
Јединства 57, оглашава неважећим диплому, 
Хемијски Произвођач, средња школа Лазар 
Нешић, 1998/99 год.

 Маја Депчански, Нови Сад, Јанка Чмелика 
22, оглашава неважећим диплому средње шко-
ле Светозар Милетић издата у Новом Саду.

 Рељић/Коленберг/Јелена, Нови Сад, На-
родног Фронта 30, оглашава неважећим ди-
плому Гимназије „Исидора Секулић“, издата 
у Новом Саду.

 Драгојевић Бојан, Петроварадин, Каћиће-
ва 27. оглашава неважећим диплому средње 
школе – Пољопривредна школа са домом уче-
ника издата у Футогу.

 Балинт Норберт, Ада, Хајдук Вељкова 4 . 
оглашава неважећом потврду о испитиванју 
возила на TNG 038149-19k, издата 28.11.2019 
године на образцу 0515745.

 Топић Драган, Бачки Јарак,, Иве Лоле 
Рибара 70. оглашава неважећим диплому 
средње Техничке школе, смер Механичар за 
одржавање машина, издата 1990-1991 године 
у Темерину.

 Секе Золтан, Нови Сад, Гагаринова 10. 
оглашава неважећим диплому са факултета 
Академије уметности, смер глуме издата 22. 
априла 1999 године у Новом Саду.

 Чила Абел, Нови Сад, Булевар Јована Ду-
чића 27, оглашава неважећим ђачку књижицу 
која ја издата у О. Ш. Јован Дучић из Новог 
Сада.

 Предраг Павлић, Кикинда, Фрушкогорска 
14, оглашава неважећим међународну дозво-
лу за унутрашње затворене воде, Б катего-
рије, потврда о положеном испиту издата у 
Београду 2018 године.

 Золтан Киш, Суботица, Атила Јожефа 45. 
оглашава неважећим потврду о положеном 
испиту и стручној оспособљености о упра-
вљачу моторног чамца на мору издата у Бео-
граду 06.10.2002 године под бројем 15987/02.

 Ђенђи Олаи, Сента, Др. Јована Цијића 30, 
оглашава неважечим сведочанство О.Ш. Пе-
тефи Шандора, издата у Сенти 1951 године.

 Векоњ Ивана оглашава неважећим из-
губљену диплому издату од стране „Технич-
ке школе“ Темерин шк. 2003/2004. године. 
Образовни профил „Конфекционар, кројач“.

 Золтан Месарош оглашава неважечим 
књижицу за чамац самоградња, ознака 
ST-030-A, број решења 342-4-12/08 дана, 
14.03.2008 године.

 Куртеш/Новаков/Ивана оглашава неваже-
чим диплому гимназије Исидора Секулић 
издата у Новом Саду.

 Мирић Дандка оглашава неважећим доку-
мент од извода лиценце за превоз терета, под 
бројем LTDM-4024/2020-1, издата у Београду.

 Војновић Слободан оглашава неважећим 
диплому издату од сране сердње школе 25 
Мај, Темерин, школске године 1983/84, зани-
мање металостругар.

 Слободан Милашиновић, Бечеј, оглашава 
неважећим уверенје о положеном испиту и 
стручне оспособљености, управљач мотор-
ног чамца, издата у Капетанији у Новом Саду 
03.априла 2007. године, са регистрацијом 
броја 30880/07.

 Љубомир Недељков, Сента, обљвљуље не-
важећим пловидбену саобраћајну кљижицу 
за чамац са регисрационим бројем  ST-4040

 Поповић  Јања из Сирига оглашава нева-
жећим изгубљену диплому средње школе 25 
Мај издата у Темерину 1997/89 године, обра-
зовани профил бравар.

 Бранислава Веселица, Нови Сад, Бранка 
Ћопића 46, оглашава неважећим диплому 
гимназије Исидора Секулић, издата у Новом 
Саду.

Владимир Матић, Ада, Кошута Лајоша 71, 
оглашава неважећим књижицу за управљање 
чамцем са ознаком  ST-439 A,  издата 1990 го-
дине.
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

779. Одлука о броју студената за упис у прву годину ос-
новних струковних студија, који се финансирају из 
буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим 
школама струковних студија, чији је оснивач Ауто-
номна покрајина Војводина, у школској 2021/2022. 
години 

780. Одлука о броју студената за упис у прву годину ос-
новних струковних, академских и интегрисаних сту-
дија, који се финансирају из буџета Аутономне по-
крајине Војводине на факултетима у саставу Универ-
зитета у Новом Саду, у школској 2021/2022. години 

781. Одлука о броју студената за упис у прву годину мас-
тер академских студија и докторских академских 
студија, којe се финансирају из буџета Аутономне 
покрајине Војводине на факултетима у саставу Уни-
верзитета у Новом Саду, у школској 2021/2022. годи-
ни 

782. Одлука о измени Одлуке о образовању координа-
ционог тела за припрему, спровођење, праћење и из-
вештавање о реализацији плана развоја АП Војводи-
не 2021-2027. 

783. Правилник о поступку, условима, начину доделе и 
коришћења знака „Најбоље из Војводине“ 

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

784. Правилник о школском календару за основне шко-
ле са седиштем на територији Аутономне покрајине 
Војводине за школску 2021/2022. годину;

785. Правилник о школском календару за средње шко-
ле са седиштем на територији Аутономне покрајине 
Војводине за школску 2021/2022. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

786. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за високо 
образовање и научноистраживачку делатност

787. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за високо образовање и 
научноистраживачку делатност 

788. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
подсекретара Покрајинског секретаријата за привре-
ду и туризам 

789. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника покрајинског секретара за привреду и ту-
ризам
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790. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника покрајинског секретара за привреду и ту-
ризам

791. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за привреду и тури-
зам 

792. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за привреду и туризам 

793. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за привреду и туризам 

794. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за културу, 
јавно инофрмисање и односе с верским заједницама

795. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за културу, јавно инофр-
мисање и односе с верским заједницама      

796. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника покрајинског секретара за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство

797. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника покрајинског секретара за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство

798. Решење о постављењу вршиоца дужности покрајин-
ског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

799. Решење о постављењу вршиоца дужности покрајин-
ског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

800. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Пе-
дагошког завода Војводине за 2020. годину 

801. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподе-
ли добити Развојне агенције Војводине д.о.о Нови 
Сад за 2020. годину  

802. Решење о престанку дужности директора Института 
за плућне болести Војводине

803. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Института за плућне болести Војводине 

804. Решење о разрешењу чланице Управног одбора За-
вода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet

805. Решење о именовању чланице Управног одбора За-
вода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet

806. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-59 

807. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-60 

808. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-61 

809. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-62   

810. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-63 

811. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-64 

812. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-65 

813. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-66 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

814. Решење о давању сагласности за именовање дирек-
торке Центра за социјални рад Града Новог Сада;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

815. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа уџбеника Музичка култура 7, за седми разред 
основне школе, писан на румунском језику и писму;

816. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да  уџбеничког комплета Физика, за шести разред ос-
новне школе, писан на румунском језику и писму;

817. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Историја 2, за други разред гимназије 
општег типа и друштвено-језичког смера, писан на 
хрватском језику и писму;

818. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеника Информатика и рачунарство 8, за осми  
основне школе, писан на хрватском језику и писму;

819. Решење о одобравању за издавање и употребу превода 
уџбеничког комплета Математика 4, за четврти разред 
основне школе, писан на мађарском језику и писму;

820. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Историја 1, за први разред гимназије, 
писан на мађарском језику и писму;

821. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Математика 2, за други разред гимна-
зије, писан на мађарском језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

822. Конкурс за расподелу средстава из Годишњег про-
грама мера за спровођење одгајивачког програма у 
АП Војводини у 2021. години.

 МАЛИ ОГЛАСИ – оглашавање докумената нева-
жећим
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