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ПОСЕБНИ ДЕО
824.

II

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, д о н е л а је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-26/2020-9
Нови Сад, 9. јун 2021. године

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, које је донео директор Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки
Чудотворац“ у Новом Бечеју, 19. маја 2021. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

826.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 22/11),
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 9. јуна 2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-354/2021
Нови Сад, 9. јун 2021. године

I
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу војвођанских
Русина, на 25. седници одржаној 4. фебруара 2021. године
II

825.
На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 8. Покрајинске скупштинске
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донела је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-68/2021
Нови Сад, 9. јун 2021. године

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Народног
позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2021. годину,
које је донео Управни одбор Народног позоришта – Narodnog kazališta
– Népszínház Суботица, на 3. седници одржаној 28. маја 2021. године.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

827.
На основу чланa 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода
„Форум”– Forum Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”, број:
7/08), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

11. јун 2021.

о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, д о н
е л а је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

Милошу Урошевићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова, дана 10. јуна 2021. године, престаје рад на
положају, због протека времена на који је постављен.

I

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Издавачког завода
„Форум″ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2020. годину, који је
усвојио Управни одбор Издавачког завода „Форум” – Forum
Könyvkiadó Intézet, на 28. седници одржаној 24. фебруара 2021.
године.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

II

127 Број: 02-175/2021
Нови Сад, 9. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-17/2020
Нови Сад, 9. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

828.
На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист
АПВ”, број: 21/10 и 29/12), чл. 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 9. јуна 2021. године,д о н е л а је

830.
На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон,
86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АП Војводине”, број: 37/14), као и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ“, број: 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20),
Покрајинска влада, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I
Даје се сагласност на Завршни рачун Војвођанског симфонијског оркестра за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор
Војвођанског симфонијског оркестра, на 20. седници одржаној 22.
фебруара 2021. године.

Милош Урошевић поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова, почев од 11. јуна 2021. године, до
постављења службеника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-18/2020
Нови Сад, 9. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 02-176/2021
Нови Сад, 9. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

829.

831.

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

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
као и члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВˮ, бр. 37/14, 54/14 – др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51. тачка 1.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17,
95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон и 157/20
– др. закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. јуна 2021.
године, донела је

11. јун 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Гојку Вукоју, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину, престаје рад на положају 10. јуна
2021. године, због протека времена на које је постављен.

Гојко Вукоје, дипломирани економиста - мастер, поставља се
за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт
и омладину, до постављења службеника на положај по спроведеном јавном конкурсу, почев од 11. јуна 2021. године.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-179/2021
Нови Сад, 9. јун 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

832.

127 Број: 02-180/2021
Нови Сад, 9. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

834.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др.
закон, 86/19 – др. закон и 157/20 – др. закон), чл. 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и
члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АПВˮ, број: 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16,
29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, брoj: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18
- др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), Покрајинска влада,
на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донела је

I

РЕШЕЊЕ

Загорка Петровић Златановић Гигић, дипломирани архитекта, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског
секретара за спорт и омладину, до постављења службеника на положај по спроведеном јавном конкурсу.
Лице из става 1. диспозитива овог решења задржава право на
мировање радног односа до постављења службеника на положај
на основу спроведеног јавног конкурса.
Доношењем овог Решења престаје да важи став 1. тачка 12. пета
алинеја, Решења Покрајинске владе, број: 02-77/2017 од 30. маја
2017. године.

I
Јелени Петровић Глишић, дипломираној економисткињи, вршитељки дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама, 10. јуна 2021. године
престаје рад на положају, због протека времена на које је постављена.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 02-116/2021
Нови Сад, 9. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-182/2021
Нови Сад, 9. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

833.
На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ, број: 37/14, 54/14
– друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56.
ст. 1 и 4 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16,
113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон
и 157/20 – др. закон) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донела је

835.
На основу члана 32. тачка 8, те члана 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), као и члана 27. ставa 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број:
37/14, 54/14, др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), Покрајинска
влада, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Јелена Петровић Глишић, дипломирана економисткиња,
поставља се за вршитељку дужности помоћника покрајинског
секретара за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама, почевши од 11. јуна 2021. године, до постављења
службеника на положај по спроведеном јавном конкурсу.
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II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-126/2021
Нови Сад, 9. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

836.
На основу члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 9. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Др Косана Нешић, доктор медицине, специјалиста педијатрије, разрешава се дужности вршиоца дужности директорa
Дома здравља „Бечеј″ Бечеј на коју је именованa Одлуком о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Бечеј″ Бечеј 127
Број: 022-827/2019-31 од 18. децембра 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-383/2021
Нови Сад, 9. јун 2021. године

11. јун 2021.

На основу чл. 113. став 4. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),Покрајинска влада, на
седници одржаној 9. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за јавно
здравље Суботица:
- председник:
- Владимир Граховац, оперативни тренер кошарке, представник Оснивача.
- чланови:
1. Лајош Касиба, финансијски техничар, представник оснивача;
2. Дејан Мартиновић, грађевински техничар, представник оснивача;
3. др Драгица Ковачевић Берић, докторка медицине,
спец. епидемиологије, из здравствене установе;
4. Крсто Баћовић, дипл. правник, из здравствене установе.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-83/2021-25
Нови Сад, 9. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

839.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

837.

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 9. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

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 9. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Др Слободан Димитров, доктор медицине, специјалиста
опште медицине, именује се за вршиоца дужности директора
Дома здравља „Бечеј″ Бечеј.
II

У Управни одбор Завода за јавно здравље Суботица, именују се:
- председник:
- Соња Васиљевић, дипл. економиста, представница оснивача.
- чланови:
1. Радован Чуљковић, дипл. менаџер, представник оснивача;
2. Габриела Љубовић, дипл. економиста из здравствене
установе.
Председник и чланови Управног одбора Завода за јавно
здравље Суботица, именују се на период од четири године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-384/2021
Нови Сад, 9. јун 2021. године

I

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

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 022-83/2021-26
Нови Сад, 9. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

11. јун 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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840.

842.

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

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 9. јуна 2021. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Завода за јавно
здравље Суботица:
- чланови:
1. Милица Вујадиновић, дипл. економисткиња из Суботице, представница оснивача;
2. др Јасна Ћопић, докторка медицине, спец. хигијене из
здравствене установе.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-83/2021-27
Нови Сад, 9. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

841.
На основу чл. 113. став 4. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 9. јуна 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
127 БРОЈ: 401-9/2021-62
ОД 28. МАЈА 2021. ГОДИНЕ
1. У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве
127 БРОЈ: 401-9/2021-62, које је Покрајинска влада донела 28.
маја 2021. године („Службени лист АПВ”, број 23/21), тачка 2.
мења се и гласи:
„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 завршетка радова на изградњи и опремању објекта
Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени” у Шимановцима (за додатне радове и вишкове радова - 28.596.072,22
динара, а за опремање - 31.123.266,00 динара).“
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-62/1
Нови Сад, 9. јун 2021. године

РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Завода за јавно здравље Суботица, именују се:
- председница:
- Милица Малић, дипл. економиста, представница оснивача.
- чланови:
1. Милица Вујадиновић, дипл. економиста, представница
оснивача;
2. Прим. др Драгица Ковачевић Берић, докторка медицине. спец. епидемиологије из здравствене установе.
Председник и чланови Надзорног одбора Завода за јавно
здравље Суботица, именују се на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-83/2021-28
Нови Сад, 9. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

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 9. 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 класи-
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фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 09 Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Програм 0902
Социјална заштита, Програмска активност 1014 Развој услуга
социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите
у АПВ, функционална класификација 090 Социјална заштита
неквалификована на другом месту, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 463
Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери
осталим нивоима власти, износ од 1.179.496,00 динара (словима: један милион сто седамдесет девет хиљада четири стотине
деведесет и шест динара и 00/100), 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 1.179.496,00 динара, а периодично право потрошње – квота,
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења, усмериће се Дому за душевно оболела лица „1.
октобар” Стари Лец за финансирање набавке медицинске опреме – стерилизатора, концентратора за кисеоник и медицинских колица за терапију.

11. јун 2021.

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 09 Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Програм 0902
Социјална заштита, Програмска активност 1014 Развој услуга
социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у
АПВ, функционална класификација 090 Социјална заштита неквалификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи
приходи и примања буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 334.908,00 динара (словима: три
стотине тридесет четири хиљада девет стотина осам динара и
00/100), 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 334.908,00 динара, а периодично право потрошње – квота,
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења, усмериће се Дому за лица са оштећеним видом
„Збрињавање” у Панчеву за финансирање санације крова на
објектима поменутог дома.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат
за финансије.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
социјалну политику, демографију и равноправност полова преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта,
уколико другачије није законом прописано.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
социјалну политику, демографију и равноправност полова 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”.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-69
Нови Сад, 9. јун 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-9/2021-70
Нови Сад, 9. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

844.

845.

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 9. јуна 2021. године, д о н о с и

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 9. јуна 2021. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

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

11. јун 2021.
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јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 12 – Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине, Програм 0404 Управљање заштитом животне средине,
- Пројекат 7008 Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи
– EcoBikeNet HUSRB/1903/21/0113, функционална класификација 540 Заштита биљног животињског света и
крајолика, извор финансирања 01 00 Општи приходи и
примања буџета, на економској класификацији 423 Услуге по уговору, 4235 Стручне услуге износ од 1.482.647,00
динара (словима: један милион четири стотине осамдесет две хиљаде шест стотина четрдесет седам динара и
00/100) и
- Пројекат 4010 „ Унапређивање капацитета јавних
служби у области управљања отпадом у прекограничном региону” функционална класификација 560
Заштита животне средине некласификована на другом
месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, на економској класификацији 423 Услуге
по уговору, 4235 Стручне услуге износ од 243.430,00 динара (словима: две стотине четрдесет три хиљаде четири
стотине тридесет динара и 00/100) и економској класификацији 512 Машине и опрема, 5124 Опрема за заштиту животне средине износ од 384.000,00 динара (словима: три стотине осамдесет четири хиљаде и 00/100),
што укупно износи 627.430,00 динара (словима: шест
стотина двадесет седам хиљада четри стотине тридесет динара и 00/100), односно за оба пројекта износ
од 2.110.077,00 динара (словима: два милиона стотину десет хиљада седамдесет седам 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 2.110.077,00 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 за реализацију Пројекта „Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ
природи – EcoBikeNet HUSRB/1903/21/0113” и Пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања
отпадом у прекограничном региону”.
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.

846.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 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, 37/16, 29/17 и
24/19) а у вези с чланом 124. Закона о социјалној заштити („Службени 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 ЂУРА ЂУРИЋА, дипломираног социјалног радника из Зрењанина на дужност директора Центра за социјални рад општине Сечањ.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 022-373/2021
Нови Сад, 2. јуна 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

847.
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 уџбеника МАТЕМАТИКА 1 уџбеник са Збирком задатака са Решењем задатак уз уџбеник
Математика 1 за први разред гимназије, на мађарском језику, аутора 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: 128-61-54/2021-01
Дана: 03. 06. 2021. године

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-71
Нови Сад, 9. јун 2021. године
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

848.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

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 («Служ-
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бени 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

бени 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 „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника БИОЛОГИЈА 1, уџбеник
за први разред гимназије, аутора Љубице Лалић, Милице Кокотовић и Горана Милићева, писан на мађарском језику и писму, од
школске 2021/2022. године.

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, издавање и употребу рукописа националног додатка – Додатак из историје Словака и Словачке, за ученике од петог до
осмог разреда основне школе, писан на словачком језику и писму,
аутори Габријела Губова-Червени и Самуел Человски, 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: 128-61-55/2021-01
Дана: 02. 06. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

849.
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

II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-41/2021-01
Дана: 03. 06. 2021. године

851.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. 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 „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о.,
Београд, издавање и употребу рукопис превода уџбеничког комплета ПРИРОДА И ДРУШТВО 4, за четврти разред основне
школе на мађарском језику, који се састоји од: уџбеника Природа
и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе, и другог
наставног средства – Природа и друштво 4, Радна свеска за четврти разред основне школе, писан на мађарском језику и писму,
ауторки Сање Благданић, Зорице Ковачевић и Славице Јовић, 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: 128-61-61/2021-01
Дана: 02. 06. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

850.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, издавање и употребу рукописа уџбеника Буњевачки језик
са елементима националне културе КЛУПЧЕ 2 – Моја прва
буњевачка граматика за трећи и четврти разред основне школе на буњевачком језику и писму, ауторки Сузане Кујунџић-Остојић, Руже Јосић и Јадранке Тиквицки, 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: 128-61-50/2021-01
Дана: 03. 06. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

11. јун 2021.
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OGLASNI DEO
852.
На основу члана 2. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању знака ‚‘Најбоље из Војводине‘‘ ( ‚‘Службени лист
АПВ‘‘, број 20/21 ) и члана 3. став 1. Правилника о поступку, условима, начину доделе и коришћења знака ‚‘Најбоље из Војводине‘‘
(‚‘Службени лист АПВ, број 23/21) Покрајински секретаријат за
привреду и туризам објављује
КОНКУРС
ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
ЗНАКА „НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ“
Право учешћа на Конкурсу
Право учешћа на Конкурсу имају правна лица, предузетници, физичка лица или други организациони облици који се баве
производњом роба или пружањем услуга, односно организатор
програма и манифестација, који имају седиште, односно пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине.
Произвођачи производа имају право учешћа на Конкурсу за
одређени производ који се по начину производње, квалитету,
по хемијском саставу, физичким, микробиолошким и органолептичким својствима, коришћеним сировинама и/или састојцима
или према некој другој карактеристици јасно разликује од других
производа исте категорије и који је произведен од основне сировине која потиче са територије Аутономне покрајине Војводине.
Пружаоци услуга имају право учешћа на Конкурсу за одређену
услугу која се по квалитету, својствима и/или неком другом карактеристиком јасно разликују од других услуга исте категорије.
Организатори манифестација или програма имају право
учешћа на Конкурсу за манифестацију или програм који се по
својим карактеристикама, начину одржавања, коришћењу ресурса, оригиналности, циљевима, као и према резултатима у
областима деловања јасно разликују од других програма или
манифестација исте садржине који се организују на територији
Аутономне покрајине Војводине.
Услови за конкурисање
Општи услови за производе и услуге:
1. производи или услуге морају да испуњавају услове прописане референтним документима о производњи и услугама и њиховом стављању у промет;
2. прехрамбени производи и угоститељске услуге морају да
задовоље захтеве (НАССР) стандарда;
3. органски производи морају да имају валидан сертификат
за органску производњу;
4. количина производа и обим услуга морају континуирано
да прате потребе тржишта;
5. производ или услуга морају имати професионално дизајниран визуелни идентитет.
Додатни услови које би требало да задовоље произвођачи
или даваоци услуга:
1. сертификовани НАССР принципи;
2. сертификован систем менаџмента квалитетом ИСО
9001;

3. сертификован систем менаџмента заштите животне средине ИСО 14001;
4. сертификован систем менаџмента безбедности и здравља
на раду ИСО 45001;
5. сертификован Global Gap систем (за пољопривредна газдинства).
Обавезни услови за програме манифестације:
1. да је тема манфестације везана за привреду и туризам ;
2. да се у континуитету одржава најмање 2 године;
3. да се програм или манифестација одржавају најмање 1 дан.
Подношење пријаве на Конкурс
Пријаве на Конкурс подноси произвођач, пружалац услуга или
организатор програма или манифестације у писаном или електронском облику на обрасцу: „Захтев за коришћење Знака“ који
се може преузети у ДОО „ЈУГОИНСПЕКТ-НОВИ САД” Нови
Сад, улица Дунавска 23/I, (телефон: 021/422-733).
Конкурсна документација у писаном облику се доставља у затвореној коверти на адресу: ДОО „ЈУГОИНСПЕКТ-НОВИ САД“,
21000 Нови Сад, Дунавска 23/I, са напоменом на лицу коверте
„НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ“, а конкурсна документација у електронском облику се доставља на електронску адресу:office@juins.rs
Поступак доделе Знака
Поступак доделе Знака врши се у складу са Правилником о поступку, условима, начину доделе и коришћења знака ‚‘Најбоље из
Војводине‘‘ (у даљем тексту: Правилник). Правилник се преузима на интернет страници Покрајинског секретаријата за привреду
и туризам www.spriv.vojvodina.gov.rs
Право на коришћење знака „Најбоље из Војводине“
Покрајинска влада доноси решење о давању сагласности на коришћење Знака, на предлог Савета, а након спроведеног поступка у складу са Правилником.
Право на коришћење Знака додељује се на три године.
Рок за конкурисање
Конкус за стицање права на коришћење Знака је отворен до 06.
07. 2021. године.
Обавезе корисника Знака
Произвођач којем се додели Знак на коришћење дужан је да
знак стави на амбалажу производа за који је додељен Знак.
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.
Организатор манифестације којој је додељен Знак је у обавези
да на видљивом месту на којем се одржава манифестација, као и
на свом пропагандном материјалу, јасно истакне Знак.
Додатне информације
Додатне информације се могу добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, телефон 021/487 46 68.
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853.
На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – други пропис, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), члана 5. став 1. тачка 5 и члана
6. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања
(,,Сл. лист АП Војводине‘‘, бр. 54/18), члана 4. и члана 5. став 2.
Покрајинске уредбе о поступку за доделу покрајинских признања
(,,Сл. лист АП Војводине‘‘, бр. 6/19), Покрајински секретаријат за
привреду и туризам упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ – ПРИЗНАЊЕ ,,ЛАЗАР
ДУНЂЕРСКИ‘‘
Покрајински секретаријат за привреду и туризам упућује јавни позив свим заинтересованим правним и физичким лицима из
области привреде да предложе физичко или правно лице са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини Војводине, за значајна остварења у области привреде као кандидата за
доделу покрајинског признања у области привреде - Признање
,,Лазар Дунђерски‘‘, које се додељује за дугогодишњи рад у привреди и изузетне резултате у свим областима привређивања, као
и за допринос у остваривању економског развоја Аутономне покрајине Војводине, за резултате постигнуте у 2020. години.
Право предлагања кандидата за доделу покрајинског признања
у области привреде имају правна и физичка лица.
Право на покрајинско признање има физичко или правно лице
са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини
Војводине.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, подацима о кандидату и резултатима његовог рада постигнутим у
2020. години.
Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа
предлагачу.
Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за
доделу Покрајинске награде и покрајинских признања.
Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1. формулар – предлог за доделу покрајинског признања у
области привреде – Признање ,,Лазар Дунђерски‘‘, које
се додељује за дугогодишњи рад у привреди и изузетне резултате у свим областима привређивања, као и за
допринос у остваривању економског развоја Аутономне
покрајине Војводине - преузима се са сајта www.spriv.
vojvodina.gov.rs
2. фотокопија личне карте, односно очитана лична карта за
кандидата који је физичко лице, односно извод из одговарајућег регистра за правно лице, као доказ да је кандидат са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној
покрајини Војводине;
3. фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју – ПИБ-у – за правна лица;
4. доказ о постигнутим резултатима у области привреде у
2020. години;
5. професионална биографија
6. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.
Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење
предлога за доделу покрајинског признања у области привреде
– Признање ,,Лазар Дунђерски‘‘ траје до 31. октобра 2021. године. Предлози се достављају поштом препоручено са назнаком

11. јун 2021.

„Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског
признања у области привреде – Признање ,,Лазар Дунђерски”, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Покрајинско признање у области привреде - Признање ,,Лазар
Дунђерски” додељује се 25. новембра 2021. године.
Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новчаном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима
и доприносима.
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам преко телефона 021/487-4854, или
путем електронске поште: marko.skripac@vojvodina.gov.rs
ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA
ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
Број: 144-17-10/2021-01
Датум: 10.06.2021.године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
др Ненад Иванишевић

854.
На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други
пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/19), члана 6. став 3. Покрајинске
скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања (,,Сл. лист АП
Војводине‘‘, бр. 54/2018), члана 4. и члана 5. став 2. Покрајинске
уредбе о поступку за доделу покрајинских признања (,,Сл. Лист
АП Војводине‘‘, бр. 6/2019), Закључка Комисије за доделу награде
Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања број:
137-404-87/2019-04 од 30. октобра 2019. године, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА – ПРИЗНАЊЕ ,,ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ‘‘
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице упућује јавни позив свим заинтересованим предшколским установама, основним
и средњим школама, васпитачима у предшколским установама,
наставницима у основним и средњим школама и педагозима и
психолозима у овим установама у Аутономној покрајини Војводини, да се пријаве за Признање ,,ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“, које
се додељује за изузетне резултате постигнуте у 2020. години у
васпитно-образовном раду.
Право предлагања кандидата за доделу покрајинског признања
у области образовања имају правна и физичка лица.
Право на покрајинско признање има физичко или правно лице
са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини
Војводини.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, подацима о кандидату и резултатима његовог рада постигнутим у
2020. години.
Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа
предлагачу.
Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за
доделу награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских
признања.

11. јун 2021.
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Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1. Формулар – предлог за доделу покрајинског признања
у области образовања – Признање ,,ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“, које се додељује за изузетне резултате постигнуте
у васпитно-образовном раду - преузима се са сајта www.
puma.vojvodina.gov.rs
2. фотокопију личне карте, односно очитану личну карту за
кандидата који је физичко лице, односно извод из одговарајућег регистра за правно лице, као доказ да је кандидат
са пребивалиштем у Аутономној покрајини Војводини,
3. фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју – ПИБ-у – за правна лица,
4. доказ о постигнутим резултатима у области образовања
у 2020. години,
5. професионалну биографију и
6. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.
Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење
предлога за доделу покрајинског признања у области образовања –
Признање ,, Ђорђе Натошевић‘‘ траје до 31. октобра 2021. године.
Предлози се достављају поштом препоручено са назнаком „Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области образовања – Признање ,,Ђорђе Натошевић‘”, Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Покрајинско признање у области образовања - Признање
,,Ђорђе Натошевић‘” додељује се 25. новембра 2021. године.
Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новчаном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима
и доприносима.
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице преко телефона 021/487-4035, 021/487-4330
или путем електронске поште: vojin.jovancevic@vojvodina.gov.rs
или gorana.kukobat@vojvodina.gov.rs
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БРОЈ: 128-17-8/2021-01
ДАТУМ: 31.05.2021. године
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номној покрајини Војводини, за ангажовање и постигнуте резултате
у области заштите људских и мањинских права, унапређења толеранције, једнакости и равноправности - Признање ,,ЉУДЕВИТ МИЧАТЕК“, које се додељује за резултате постигнуте у 2020. години.
Право предлагања кандидата за доделу покрајинског признања у
области људских и мањинских права имају правна и физичка лица.
Право на покрајинско признање има физичко или правно лице са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини Војводини.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, подацима
о кандидату и резултатима његовог рада постигнутим у 2020. години.
Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа предлагачу.
Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за
доделу Покрајинске награде и покрајинских признања.
Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1. Формулар – предлог за доделу покрајинског признања у
области људских и мањинских права – Признање ,,ЉУДЕВИТ МИЧАТЕК“, које се додељује за изузетне резултате постигнуте у области људских и мањинских права преузима се са сајта www.puma.vojvodina.gov.rs,
2. фотокопија личне карте, односно очитана лична карта за
кандидата који је физичко лице, односно извод из одговарајућег регистра за правно лице, као доказ да је кандидат са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној
покрајини Војводини,
3. фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју – ПИБ-у – за правна лица,
4. доказ о постигнутим резултатима у области људских и
мањинских права у 2020. години,
5. професионална биографија и
6. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.
Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење
предлога за доделу покрајинског признања у области људских и
мањинских права – Признање ,,ЉУДЕВИТ МИЧАТЕК“ траје до
31. октобра 2021. године.
Предлози се достављају поштом препоручено са назнаком:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

855.
На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (Сл.лист АПВ“ бр. 37/2014, 54/2014 – др.пропис,
37/2016 , 29/2017 , 24/2019 и 66/2020), члана 6. став 3. Покрајинске
скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања (,,Сл. Лист АП Војводине‘‘, бр. 54/2018), члана 4. и члана 5. став 2. Покрајинске уредбе о
поступку за доделу покрајинских признања (,,Сл. Лист АП Војводине‘‘, бр. 6/2019), Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ ЉУДСКИХ
И МАЊИНСКИХ ПРАВА – ПРИЗНАЊЕ ,,ЉУДЕВИТ
МИЧАТЕК“
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице упућује јавни позив свим
заинтересованим правним и физичким лицима са седиштем у Ауто-

„Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области људских и мањинских права – Признање ,,ЉУДЕВИТ МИЧАТЕК“, Покрајинском секретаријату
за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Покрајинско признање у области људских и мањинских права
- ,,ЉУДЕВИТ МИЧАТЕК“, додељује се 10. децембра 2021. године.
Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новчаном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима
и доприносима.
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, преко телефона 021/487-4604 или путем
електронске поште: bojan.greguric@vojvodina.gov.rs
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
БРОЈ: 128-17-6/2021-05
ДАТУМ: 09. јуна 2021.

Покрајински секретар
Szakállas Zsolt s.k
(Жолт Сакалаш с.р.)
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856.
На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други
пропис, 37/2016, 29/2017, 24/19 и 66/20), члана 5. став 1. тачка 7. и
члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских
признања (,,Сл. лист АП Војводине‘‘, бр. 54/2018), члана 4. и члана
5. став 2. Покрајинске уредбе о поступку за доделу покрајинских
признања (,,Сл. лист АП Војводине‘‘, бр. 6/2019), Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност
полова објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА – ПРИЗНАЊЕ
,,МИЛИЦА ТОМИЋ‘‘
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова објављује јавни позив свим заинтересованим физичким и правним лицима да доставе предлоге за доделу покрајинског признања у области равноправности полова
– Признање „Милица Томић“.
За доделу признања могу бити предложени појединци/појединке, удружења грађана и друга правна лица са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини Војводини, за значајна
достигнућа у области равноправности полова остварених у 2020.
години.
Право предлагања кандидата за доделу покрајинског признања
у области равноправности полова имају правна и физичка лица.
Право на покрајинско признање има физичко или правно лице
са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини
Војводини.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, подацима о кандидату и резултатима његовог рада постигнутим у
2020. години.
Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа
предлагачу.
Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за
доделу Покрајинске награде и покрајинских признања.
Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1. формулар – предлог за доделу покрајинског признања
у области равноправности полова – Признање ,,Милица Томић‘‘, које се додељује за изузетан допринос за развој равноправности полова - преузима се са сајта www.
socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs
2. фотокопија личне карте, односно очитана лична карта за
кандидата који је физичко лице, односно извод из одговарајућег регистра за правно лице, као доказ да је кандидат са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној
покрајини Војводини;
3. фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју – ПИБ-у – за правна лица;
4. доказ о постигнутим резултатима у области равноправности полова у 2020. години;
5. професионална биографија
6. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.
Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење
предлога за доделу покрајинског признања у области равноправности полова – Признање ,,Милица Томић‘‘ траје до 31. октобра 2021. године. Предлози се достављају поштом препоручено

11. јун 2021.

са назнаком „Јавни позив за подношење предлога за доделу
покрајинског признања у области равноправности полова –
Признање ,,Милица Томић”, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Булевар
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Покрајинско признање у области равноправности полова Признање ,,Милица Томић” додељује се 25. новембра 2021. године.
Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новчаном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима
и доприносима.
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова преко телефона 021/487 4510 или путем електронске поште:
svetlana.selakovic@vojvodina.gov.rs
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 139-17-7/2021-03
Датум: 11. јун 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

857.
На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други
пропис, 37/2016, 29/2017, 24/19 и 66/20), члана 5. став 1. тачка 6. и
члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских
признања (,,Сл. лист АП Војводине‘‘, бр. 54/18), члана 4. и члана
5. став 2. Покрајинске уредбе о поступку за доделу покрајинских
признања (,,Сл. лист АП Војводине‘‘, бр. 6/19), Покрајински секретаријат за спорт и омладину упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ СПОРТА – ПРИЗНАЊЕ ,,МОМЧИЛО
ТАПАВИЦА“
Покрајински секретаријат за спорт и омладину упућује јавни
позив свим заинтересованим спортским организацијама (покрајински спортски савези, спортска удружења – клубови и установе из области спорта), као и заинтересованим физичким
лицима, да предложе своје кандидате за добитника покрајинског
признања у области спорта - Признање ,,Момчило Тапавица“,
које се додељује најбољим спортистима или спортским организацијама за рад или резултате изузетне вредности, којима су дали
значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта у
2020. години.
Право на покрајинско признање има физичко лице (спортиста/
спортисткиња) или правно лице (спортска организација) са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини Војводини.
Предлог се доставља у писаној форми са подацима о предлагачу и кандидату, са образложењем предлога и доказима о резултатима његовог рада постигнутим у 2020. години.
Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа
предлагачу.
Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за
доделу Покрајинске награде и покрајинских признања.

11. јун 2021.
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Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1. формулар – предлог за доделу покрајинског признања у
области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица, преузима се са сајта www.sio.vojvodina.gov.rs ;
2. доказ да је кандидат са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини Војводини;
3. фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју – ПИБ-у – за правна лица;
4. доказ о изузетном доприносу или постигнутим резултатима у области спорта у 2020. години;
5. кратка спортска биографија за предложено физичко лице
односно подаци о раду и спортским резултатима за предложено правно лице
Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица“ траје до 31. октобра 2021.
године. Предлози се достављају поштом - прeпоручено са назнаком „Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица“, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Покрајинско признање у области спорта - Признање ,,Момчило
Тапавица“ додељује се 25. новембра 2021. године.
Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новчаном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима
и доприносима.

858.
На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – други
пропис, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне
покрајине Војводине и покрајинских признања („Сл. Лист АП
Војводине“, бр. 54/18), члана 4. и члана 5. став 2. Покрајинске
уредбе о поступку за доделу покрајинских признања (,,Сл. лист
АП Војводине“, бр. 6/19), Покрајински секретаријат за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ – ПРИЗНАЊЕ „ФЕРЕНЦ ФЕХЕР“
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама упућује јавни позив свим заинтересованим удружењима у области културе, установама културе,
националним саветима националних мањина, другим правним
и физичким лицима да предложе физичко или правно лице са
пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини
Војводини, за значајна остварења у области културе за доделу
покрајинског признања у области културе - Признање „Ференц
Фехер“, које се додељује за посебан допринос развоју културе за
резултате постигнуте у 2020. години.
Право предлагања кандидата за доделу покрајинског признања
у области културе имају правна и физичка лица.
Право на покрајинско признање има физичко или правно лице
са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини
Војводини.
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Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, подацима о кандидату и резултатима његовог рада постигнутим у
2020. години.
Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа
предлагачу.
Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за
доделу Покрајинске награде и покрајинских признања.
Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1. формулар – предлог за доделу покрајинског признања у
области културе – Признање „Ференц Фехер“, које се додељује за посебан допринос за развој културе - преузима
се са сајта www.kultura.vojvodina.gov.rs;
2. фотокопија личне карте, односно очитана лична карта за
кандидата које је физичко лице, односно извод из одговарајућег регистра за правно лице, као доказ да је кандидат са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној
покрајини Војводини;
3. фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју – ПИБ-у – за правна лица;
4. доказ о постигнутим резултатима у области културе у
2020. години;
5. професионална биографија;
6. фотокопије најзначајнијих награда и признања.
Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење
предлога за доделу покрајинског признања у области културе
– Признање „Ференц Фехер“ траје до 31. октобра 2021. године. Предлози се достављају поштом препоручено са назнаком
„Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског
признања у области културе – Признање ,,Ференц Фехер“, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање о односе
с верским заједницама, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови
Сад.
Покрајинско признање у области културе - Признање „Ференц
Фехер“ додељује се 25. новембра 2021. године.
Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новчаном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима
и доприносима.
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање о односе с верским заједницама путем телефона 021/487-4438, или путем електронске поште: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
БРОЈ: 137-17-5/2021-04
ДАТУМ: 11. јун 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

11. јун 2021.
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САДРЖАЈ
Редни број

824.

825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.

Предмет

Страна

Редни број

ПОСЕБНИ ДЕО

832.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

833.

Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Народног позоришта-Narodnog
kazališta-Népszínház Суботица за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина-Завод за културу войводянских Руснацох за 2020. годину
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Издавачког завода “Форум“-Forum Könyvkiadó Intézet
за 2020. годину
Ррешење о давању сагласности на Завршни рачун
Војвођанског симфонијског оркестра за 2020. годину
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику,
демографију и равноправност полова
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и
омладину

834.
1285
1285
1285
1285
1286
1286
1286
1286

835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.

Предмет

Страна

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
Решење о престанку рада на положају вршиоца
дужности помоћника покрајинског секретара за
културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Дома здравља „Бечеј“ Бечеј
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Дома здравља „Бечеј“ Бечеј
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Суботица
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Суботица
Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-62 од 28.
маја 2021. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-69

1287
1287

1287
1287
1288
1288
1288
1288
1289
1289
1289
1289

Страна 1300 - Броj 25
Редни број
844.
845.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Предмет

Страна

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-70
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-71

1290
1290

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
846.

Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад општине Сечањ;

848.
849.

850.

851.

Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 1, за први разред гимназије,
писан на мађарском језику и писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 1, за први разред гимназије,
писан на мађарском језику и писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Природа и
друштво 4, за четврти разред основне школе, писан
на мађарском језику и писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа националног додатка-Додатак из историје Словака и Словачке, за ученике од петог до осмог разреда основне школе, писан на словачком језику и писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Буњевачки језик са елементима националне културе Клупче 2, за трећи и четврти разред основне школе на буњевачком језику и писму;

853.

1291

1291

855.

1292

1292

ОГЛАСНИ ДЕО

Страна

Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области привреде - Признање
„Лазар Дунђерски“;

Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области образовања - Признање „Ђорђе Натошевић“;
Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области људских и мањинских права - Признање „Људевит Мичатек“;

856.

Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области равноправности полова - Признање „Милица Томић“;

Конкурс за стицање права коришћења знака
„Најбоље из Војводине“;

1294
1295

1296

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
857.

Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта - Признање
„Момчило Тапавица“;

1296

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
858.

Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе - Признање
„Ференц Фехер“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
852.

1294

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

1291

1292

Предмет

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
854.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
847.

Редни број

11. јун 2021.
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