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823.

II

На основу чланa 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10) и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада,
на седници одржаној 2. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-72/2021
Нови Сад, 2. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

I
Даје се сагласност на Завршни рачун Фонда „Европски послови”
Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор Фонда, на 66. седници одржаној 18. маја 2021. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-74/2021
Нови Сад, 2. јун 2021. године

825.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, брoj: 7/08), чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 2. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

824.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09) и
члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 2. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу војвођанских
Словака, на 11. седници одржаној 26. јануара 2021. године.

I
Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу
војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за
2020. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу
војвођанских Мађара, на 1. седници одржаној 25. фебруара 2021.
године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-73/2021
Нови Сад, 2. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

826.
На основу члана 45. став 1. тачка 6. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/12 ‒ oдлука УС и 18/20 – др. закон), члана 39.
став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09,
13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 32. став 1. тачка 12, као и
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 2. јуна 2021. године,
донела је

2. јун 2021.

ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 2. јуна 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Др Мирку Стојисављевићу, доктору медицине, спец. интерне
медицине, гастроентерохепатологије, престаје дужност директора Опште болнице Кикинда, Кикинда, због истека мандата.

РЕШЕЊЕ

II

I
Драгану Којићу, дипломираном правнику, престаје дужност
директора Градске библиотеке у Новом Саду, због истека мандата.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-365/2021
Нови Сад, 2. јун 2021. године

II

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-344/2021
Нови Сад, 2. јун 2021. године

829.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

827.

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 2. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 35. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, брoj: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 17. став
3. Закона о библиотечко - информационој делатности („Службени
гласник РС”, број: 52/11), члана 45. став 1. тачка 6. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, брoj: 99/09, 67/12 ‒ oдлука УС и 18/20 – други
закон), те члана 32. став 1. тачка 12, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број: 37/14), као и на основу сагласности Народне библиотеке Србије, број: 564/2, од 24. маја 2021. године, Покрајинска влада, на
седници одржаној 2. јуна 2021. године,
донела је

I
Др Весна Томин, докторка медицине, спец. педијатрије, именује се за вршиоца дужности директора Опште болнице Кикинда, Кикинда.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

РЕШЕЊЕ

127 Број: 022-366/2021
Нови Сад, 2. јун 2021. године

I

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Александар Јокановић, професор југословенске књижевности и српскохрватског језика, именује се за директора Градске
библиотеке у Новом Саду, на период од четири године.
II

830.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-345/2021
Нови Сад, 2. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

828.
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 одлу-

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 2. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Института за кардиоваскуларне болести Војводине, због истека мандата:
- председник:
- Доц. др Александар Јовановић, доктор медицине,
спец. неурологије, представник оснивача.

2. јун 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

- чланови:
1. Др Властимир Кладар, доктор медицине, спец. гинекологије, представник оснивача;
2. Др Анико Берта Сабо, докторка медицине, спец. интерне медицине, представница оснивача;
3. Мр сц. мед. др Мирослав Бикицки, доктор медицине
спец. интерне медицине – кардиологије из здравствене
установе;
4. Проф. др сци. мед. Миленко Росић, доктор медицине,
спец. кардиохирургије из здравствене установе;
5. Славен Кључар, специјалиста струковни медицински
радиолог из здравствене установе.

832.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 2. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Института за
кардиоваскуларне болести Војводине, због истека мандата:

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-83/2021-19
Нови Сад, 2. јун 2021. године
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ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

831.

- председник:
- Др Дијана Колунџић, докторка медицине, представница оснивача.
- чланови:
1. Др Драгана Газибара, докторка медицине, спец. опште
медицине, представница оснивача;
2. Др Јелена Ђокић, докторка медицине, спец. радиологије, представница оснивача;
3. Проф. др Игор Иванов, доктор медицине, спец. интерне
медицине – кардиологије из здравствене установе;
4. Проф. др сц. мед. Милован Петровић, доктор медицине, спец. интерне медицине – кардиологије из здравствене установе.

На основу чл. 113. став 4. и 123. ст. 1. и 2. 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 2. јуна 2021. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

II

127 Број: 022-83/2021-21
Нови Сад, 2. јун 2021. године

I

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

У Управни одбор Института за кардиоваскуларне болести
Војводине, именују се:
- председник:
- Доц. др сци. мед. Драган Николић, доктор медицине,
спец. опште хирургије - васкуларне хирургије, представник оснивача.
- чланови:
1. Др Синиша Ђекић, доктор медицине, спец. медицине
рада, представник оснивача;
2. Др Ђерђи Горетић Вамошер, докторка медицине, спец.
опште медицине, представница оснивача;
3. Проф. др Лазар Велицки, доктор медицине, спец.
опште хирургије - кардиохирургије из здравствене установе,
4. Др Драгана Грковић, спец. интерне медицине – кардиологије из здравствене установе.

833.
На основу чл. 113. став 4. и 123. ст. 1. и 2. 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 2. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Института за кардиоваскуларне болести
Војводине, именују се:

Председник и чланови Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине, именују се на период од четири
године.

- председник:
- Др Дарко Стевановић, доктор медицине, мастер економије, представник оснивача.

II

- чланови:
1. Др Зорица Хот, докторка медицине, спец. педијатрије,
представница оснивача;
2. Др Маша Кецман, докторка медицине на специјализацији из интерне медицине, представница оснивача;
3. Проф. др Игор Иванов, специјалиста интерне медицине – кардиологије из здравствене установе;
4. Асист. др Александра Милованчев, специјалиста интерне медицине - кардиологије из здравствене установе.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-83/2021-20
Нови Сад, 2. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председник и чланови Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине, именују се на период од четири године.
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836.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-83/2021-22
Нови Сад, 2. јун 2021. године

2. јун 2021.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и
члана 7. став 2. и члана 10. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама („Службени
лист АПВ”, број: 13/10 и 5/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 2. јуна 2021. године,д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I

834.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 4. тачка 2. 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 2. јуна 2021. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Разрешава се дужности у Надзорном одбору Специјалне
болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловићʺ Вршац, на основу Решења Агенције за спречавање корупције, број:
014-020-00-0183/20-11 од 15. априла 2021. године:
- члан:
- Зоран Станић, струковни економиста, представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-83/2021-23
Нови Сад, 2. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

835.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 4. тачка 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), Покрајинска
влада, на седници одржаној 2. јуна 2021. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

- председник:
- Горан Латковић, доктор медицине, из Челарева.
- чланови:
- Сава Живановић, мастер историјских наука, из Новог
Сада;
- Милана Малетић, дипл. инжењер заштите животне
средине, из Новог Сада;
- Дарко Козловачки, из реда запослених;
- Никола Рајачић, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-233/2021
Нови Сад, 2. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

837.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и
члана 7. став 2. и члана 10. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама („Службени
лист АПВ”, број: 13/10 и 5/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 2. јуна 2021. године д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I

I
Александра Штирб, дипл. економисткиња, разрешава се дужности председнице Надзорног одбора Завода за јавно здравље Суботица,
на коју је именована као представница оснивача, на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-83/2021-24
Нови Сад, 2. јун 2021. године

Разрешавају се дужности у Управном одбору Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, у Новом
Саду, због истека мандата:

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

У Управни одбор Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, на период од четири године, именују
се:
- председник:
- Горан Латковић, доктор медицине, из Челарева;
- чланови:
- Сава Живановић, мастер историјских наука, из Новог
Сада;
- Бојана Шашић, дипл. инж. пејзажне архитектуре, из
Новог Сада;
- Теодор Миљуш, политиколог, из Новог Сада, из реда запослених;
- Вера Чурић, мастер професор српског језика и књижевности, из Новог Сада, из реда запослених.

2. јун 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-231/2021
Нови Сад, 2. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 022-232/2021
Нови Сад, 2. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

838.

840.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), те члана 7. став 2. и члана 12. Одлуке о оснивању Едукативног центра за
обуке у професионалним и радним вештинама („Службени лист
АПВ”, број: 13/10 и 5/11), Покрајинска влада, на седници одржаној
2. јуна 2021. године, д о н е л а ј е

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВˮ, број: 37/14) а у вези с чланом 246. став 1. Закона о раду
(„Службени гласник РСˮ, број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), Покрајинска влада, на седници одржаној 2. јуна 2021. године, донела
је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Едукативног
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, у Новом
Саду, због истека мандата:
- председник:
- Снежана Иваниш, дипл. правник;
- чланови:
- Бојана Шашић, дипл. инжењер пејзажне архитектуре;
- Кристина Пастор, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-234/2021
Нови Сад, 2. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

839.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и
члана 7. став 2. и члана 12. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама („Службени лист АПВ”, број: 13/10 и 5/11), Покрајинска влада, на седници
одржаној 2. јуна 2021. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, на период од четири године, именују се:
- председник:
- Винко Бурнаћ, магистар економских наука,из Сомбора;
- чланови:
- Радојка Јоканић, мастер хемичар, из Новог Сада;
- Маринко Кресоја, дипл. економиста-мастер усмерења аграрни и рурални развој, из Новог Сада, из реда запослених.

I
Овлашћује се Чедомир Божић, покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, да у име оснивача закључи Споразум о продужењу важења Колективног уговора код
послодавца Јавно водопривредног предузећа „Воде Војводинe“,
Нови Сад.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 11-30/2021
Нови Сад, 2. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

841.
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”, брoj 66/20), члана 144.
Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/16
и 95/18 – аутентично тумачење), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 2. јуна
2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
127 БРОЈ: 401-9/2021-57
ОД 19. МАЈА 2021. ГОДИНЕ
У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127
БРОЈ: 401-9/2021-57, које је Покрајинска влада донела 19. маја
2021. године („Службени лист АПВ”, број 22/21), исправља се
грешка у тачки 1. став 1. тако што се речи: „Програмска активност 1004 Подршка у изради пројектно-техничке и планске

Страна 1278 - Броj 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње” замењују речима: „Подршка ЈЛС, осталим
нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске
документације, пројектно-техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања”.
Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-57-1
Нови Сад, 2. јун 2021. године

2. јун 2021.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине 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

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-9/2021-67
Нови Сад, 2. јун 2021. године

842.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), као и члана
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 2. јуна 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 12 – Покрајинском секретаријату за урбанизам
и заштиту животне средине, Глава 01 Покрајински завод за
заштиту природе, Програм 0405 Заштита природе и климатске
промене, Програмска активност 1003 Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине, функционална класификација 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи
приходи и примања буџета, на економској класификацији 416
Награде запосленима и остали посебни расходи, 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 600.000,00 динара
(словима: шест стотина хиљада динара и 00/100) и економској
класификацији 423 Услуге по уговору, 4235 Стручне услуге износ
од 1.250.000,00 динара, (словима: један милион две стотине педесет хиљада динара и 00/100) што укупно износи 1.850.000,00
динара (словима: један милион осам стотина педесет хиљада
динара и 00/100), 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 укупно 1.850.000,00 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 (квоте) за одређени период који
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је
Покрајинском заводу за заштиту природе за исплату накнада
члановима управног и надзорног одбора у поменутом заводу.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

843.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), као и члана 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 2. јуна 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства
резерве, одобрава се Разделу 14 – Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Програм 0502
Енергетска ефикасност, Пројекат 4003 Повећање енергетске
ефикасности у објектима јавне намене, функционална класификација 430 Гориво и енергија, 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 8.075.936,57 динара (словима: осам милиона седамдесет пет хиљада девет
стотина тридесет шест динара и 57/100), због непланираних
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2.
овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 8.075.936,57 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 утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Mинистарству унутрашњих послова Републике Србије, а намењена су Подручној Полицијској управи у Зрењанину, Зрењанин, а намењено је за финансирање побољшања
енергетске ефикасности зграде ПУ у Зрењанину – заменом
постојећих прозора.

2. јун 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за енергетику, грађевинарство и саобраћај 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: 401-9/2021-68
Нови Сад, 2. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

844.

Број 24 - Страна 1279

беник за осми разред основне школе и другог наставног средства –
Хемија 8, Збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе, ауторки Драгице Тривић и Весне Милановић,
писан на русинском 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: 128-61-32/2021-01
Дана: 27. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

846.

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

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

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеничког комплета СВЕТ
ОКО НАС 1, за први разред основне школе, на мађарском језику, који
се састоји од – уџбеника Свет око нас 1, уџбеник за први разред основне школе, на мађарском језику и писму и другог наставног средства-Свет око нас1, Радна свеска (први део) за први разред основне
школе на мађарском језику и писму и Свет око нас 1, Радна свеска
(други део) за први разред основне школе, ауторки Сање Благданић,
Зорице Ковачевић и Славице Јовић, од школске 2021/2022. године.

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање и употребу рукопис превода уџбеника ЛИКОВНА КУЛТУРА 8, за осми разред основне школе, ауторке Сање Филиповић,
писан на русинском језику и писму, од школске 2021/2022. године.

II

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

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-62/2021-01
Дана: 31. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

845.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбенички комплет ХЕМИЈА 8, за осми
разред основне школе, који се састоји од уџбеника – Хемија 8, уџ-

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

Број: 128-61-42/2021-01
Дана: 27. 05. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

847.
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, на основу члана 15, члана
16. став 1. и 5. и члана 37. став 11. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14,
54/14 – др.пропис, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези са чланом
79. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине („Службени гласник РС“, бр. 99/09, 67/12 –
Одлука Уставног суда Републике Србије број ИУз-353/09 и 18/20
– други закон) и чланом 11. став 1. тачка 1. и члана 12. Правилника
о сталним судским тумачима („Службени гласник РС“, број 35/10,
80/16 и 7/17) решавајући по захтеву Делије Бокшан, доноси
РЕШЕЊЕ
I
Делија Бокшан, из Вршца, улица Стеријина 20/5, разрешава се
дужности сталног судског преводиоца за румунски језик и брише
се из регистра сталних судских тумача за територију Аутономне
покрајине Војводине.

Страна 1280 - Броj 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-74-25/2021
28. маја 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

са чланом 90. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) решавајући
по службеној дужности доноси
РЕШЕЊЕ
I
Марија Радин Цабафи, из Зрењанина, улица Карађорђев трг
број 48, разрешава се дужности сталног судског преводиоца за
мађарски језик и брише се из регистра сталних судских тумача за
територију Аутономне покрајине Војводине, због смрти.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

848.
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, на основу члана 15, члана
16. став 1. и 5. и члана 37. став 11. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ” број: 37/14,
54/14 – др. пропис, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези са чланом
79. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине („Службени гласник РС“, бр. 99/09, 67/12 –
Одлука Уставног суда Републике Србије број ИУз-353/09 и 18/20
– други закон) и чланом 12. Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник РС“, број 35/10, 80/16 и 7/17), a у вези
са чланом 90. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) решавајући
по службеној дужности доноси
РЕШЕЊЕ
I
Сима Сакач из Новог Сада, улица Димитрија Милованова 1,
разрешава се дужности сталног судског преводиоца за русински
и украјински језик и брише се из регистра сталних судских тумача за територију Аутономне покрајине Војводине, због смрти.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-74-27/2021
28. маја 2021. године

2. јун 2021.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

849.
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, на основу члана 15, члана
16. став 1. и 5. и члана 37. став 11. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ” број: 37/14,
54/14 – др.пропис, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези са чланом
79. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине („Службени гласник РС“, бр. 99/09, 67/12 –
Одлука Уставног суда Републике Србије број ИУз-353/09 и 18/20
– други закон) и чланом 12. Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник РС, број 35/10, 80/16 и 7/17), a у вези

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-74-26/2021
28. маја 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

850.
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, на основу члана 15, члана
16. став 1. и 5. и члана 37. став 11. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ” број: 37/14,
54/14 – др.пропис, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези са чланом
79. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине („Службени гласник РС“, бр. 99/09, 67/12 –
Одлука Уставног суда Републике Србије број ИУз-353/09 и 18/20
– други закон) и чланом 12. Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник РС“, број 35/10, 80/16 и 7/17), a у вези
са чланом 90. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) решавајући
по службеној дужности доноси
РЕШЕЊЕ
I
Терезиа Хрнчиарова, из Бачког Патровца, улица Првомајска
35, разрешава се дужности сталног судског преводиоца за словачки језик и брише се из регистра сталних судских тумача за
територију Аутономне покрајине Војводине, због смрти.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-74-28/2021
28. маја 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

2. јун 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 24 - Страна 1281

Страна 1282 - Броj 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

2. јун 2021.

2. јун 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 24 - Страна 1283

Страна 1284 - Броj 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

2. јун 2021.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОСЕБНИ ДЕО

838.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.

Решење о давању сагласности на Завршни рачун
Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине
Војводине за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Завршни рачун
Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre
kultúru vojvodinských Slovákov за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Завршни рачун
Завода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági
Magyar Művelődési Intézet за 2020. годину
Решење о разрешењу директора Градске библиотеке
у Новом Саду
Решење о именовању директора Градске библиотеке
у Новом Саду
Решење о престанку дужности директора Опште
болнице Кикинда, Кикинда
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Опште болнице Кикинда, Кикинда
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Завода за јавно здравље Суботица
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад

Редни број

839.
1273
1273
1273
1274
1274
1274
1274
1274
1275
1275
1275

840.

841.
842.
843.

Предмет

Страна

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
Решење о овлашћењу покрајинског секретара за
пољопривреду, водопривреду и шумарство за закључење Споразума о продужењу важења Колективног
уговора код послодавца ЈВП „Воде Војводине“
Решење о исправци Решења о употреби средстава
текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-57 од
19. маја 2021. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-67
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-68

1277
1277

1277
1277
1278
1278

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
844.
845.
846.
847.
848.

1276

849.

1276

850.

Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Свет око нас 1, за први разред основне школе, на мађарском језику;
Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Хемија 8, за осми разред основне школе, писан на русинском језику и писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 8, за осми разред основне школе, писан на русинском језику и писму;
Решење о брисању из регистра сталних судских тумача на територији Аутономне покрајине Војводине;
Решење о брисању из регистра сталних судских тумача на територији Аутономне покрајине Војводине;
Решење о брисању из регистра сталних судских тумача на територији Аутономне покрајине Војводине;
Решење о брисању из регистра сталних судских тумача на територији Аутономне покрајине Војводине.

1276
1276

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
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