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949.

На основу члана 41. став 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС”, број: 87/18) и чл. 32. тачка 10, 35. и 36. став 2. По-
крајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 3. став 3. Уредбе о сас-
таву, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације 
(„Сл. гласник РС“, број: 27/20) Покрајинска влада, на седници 
одржаној 30. jуна 2021. године,   д о н е л а  је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
 О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ШТАБА

 ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 1.

У Одлуци о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситу-
ације („Службени лист АПВ”, број: 63/20 и 28/21) у члану 3. став 
2. тачка 2, мења се и гласи:

„2) за начелника :

Драган Цветићанин, помоћник начелника Сектора за ванредне 
ситуације Министарства унутрашњих послова;“.

Члан 2.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-195/2020-01
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић
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950.

На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број 3/01) 
и члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној   30. јуна  2021. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског планa Покрајин-
ског фонда за  развој пољопривреде за 2021. годину, које је донео 
Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на 6. седници, 
одржаној 21. јуна 2021.године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-35/2021
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

951.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број 3/01) и 
чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 30. јуна 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Програма рада Покрајинског фон-
да за развој пољопривреде за 2021. годину, које је Савет Покрајин-
ског фонда за развој пољопривреде донео на 6. седници, одржаној 
21. јуна 2021.године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-36/2021
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић

952.

На основу члана 35. став 2, Закона о култури („Службени гласник 
РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21) и члана 32. тачка 
9, члана 35. и члана 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а ре-
шавајући по захтеву Управног одбора Културног центра Војводине 
„Милош Црњански”, број: 302 од 16. јуна 2021. године .Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 30. јуна 2021. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност Управном одбору Културног центра Војво-
дине „Милош Црњански” да распише и спроведе јавни конкурс 
за именовање директора Културног центра Војводине „Милош 
Црњански” .

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-450/2021
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

953.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а 
у вези с чланом 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени глас-
ник РС”, брoj: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 – др. 
закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 30. јуна 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Марици Татић, вршиоцу дужности помоћника секретара По-
крајинске владе, 13. јула 2021. године престаје рад на положају, 
због протека времена на које  је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-117/2021-2
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић

ПОСЕБНИ ДЕО
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954.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутоном-
ним 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 („Служ-
бени лист АП Војводине”, брoj: 37/14),  Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној   30. јуна 2021. године,      д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Марица Татић, дипломирани  правник, поставља се за вршио-
ца дужности помоћника секретара Покрајинске владе, почев од 
14. јула 2021. године, до постављења службеника на положај, по 
спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-9/2021-2
Нови Сад, 30. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
 Игор Мировић

955.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 – 
др. закон, 86/2019 - др. закон и 157/2020 - 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 30. јуна 2021. године,     д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Зорица Петровић, дипломирани  правник, поставља се за вр-
шиоца дужности помоћника секретара Покрајинске владе, до 
постављења службеника на положај по спроведеном јавном кон-
курсу.

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 15. Ре-
шења Покрајинске владе, број:02-77/2017 од 30. маја 2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-9/2021-3
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић

956.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у 
вези с чланом 51. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 – др. закон, 
86/2019 - др. закон и 157/2020 - др. закон),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној 30. јуна 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Небојши Дракулићу, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, прес-
таје рад на положају, подношењем писмене оставке.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-191/2021
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић

957.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а 
у вези с чланом 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени глас-
ник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 – др. 
закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 30. јуна 2021. године,    донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Славку Тодоровићу, вршиоцу дужности помоћника директора 
Управе за заједничке послове покрајинских органа у Сектору за 
информационе технологије, престаје рад на положају, протеком 
времена на који је постављен, закључно са 2. јулом 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-189/2021
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић

958.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени глас-
ник РС”, број: 21/16, 113/17, 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. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
30. јуна 2021. године,     д о н е л а  је
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Р Е Ш Е Њ Е 

I

Славко Тодорoвић, дипломирани инжењер машинства, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
заједничке послове покрајинских органа, почев од 3. јула 2021. 
године, до постављења службеника на положај, по спроведеном 
јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-190/2021-1
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић

959.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, брoj: 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. 
закон),  чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14),            
Покрајинска влада, на седници одржаној 30. јуна 2021. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Бранислав Јовић, дипломирани тренер у спорту, поставља се 
за вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 
послове покрајинских органа, до постављења службеника на по-
ложај 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 16. чет-
врта алинеја, Решења Покрајинске владе, број: 02-77/2017 од 30. 
маја 2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-190/2021-3
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић

960.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, брoj: 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. 
закон),  чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14),            
Покрајинска влада, на седници одржаној 30. jуна 2021. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Душанка Белић Миљановић, дипломирани економиста, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
заједничке послове покрајинских органа, до постављења службе-
ника 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 16. дру-
га алинеја, Решења Покрајинске владе, број: 02-77/2017 од 30. маја 
2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-190/2021-2
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић

961.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 
37/14), а у вези с чланом 51. тачка 1. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 
– др. закон, 86/2019 - др. закон и 157/2020 - др. закон), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 30. јуна 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Јелени Радуловић, вршиоцу дужности помоћника директора 
Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, 13. јула 2021. 
године престаје рад на положају, због протека времена на које је 
постављена. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-118/2021-2
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић

962.

На основу члана 56. Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени глас-
ник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон, 86/19-
др. закон и 157/20-др. закон), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
30. јуна 2021. године,    д о н е л а  је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Јелена Радуловић, мастер правник, поставља се за вршиоца 
дужности помоћника директора Управе за имовину Аутономне 
покрајине Војводине, почев од 14. јула 2021. године до постављења 
службеника на положај по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-1/2021-3
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић

963.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 – 
др. закон, 86/2019 - др. закон и 157/2020 - 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 30. јуна 2021. године,    д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Верица Јанковић, дипломирани економиста, поставља се за 
вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину 
Аутономне покрајине Војводине, до постављења службеника на 
положај по спроведеном јавном конкурсу.

Доношењем овог решења престаје да важи став 1. тачка 17. али-
неја друга Решења Покрајинске владе, број:02-77/2017 од 30. маја 
2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-1/2021-4
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
 Покрајинске владе

 Игор Мировић

964.

На основу чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине“, број: 37/14) и члана 19. Одлуке о оснивању Установе 
– Центра за привредно-технолошки развој Војводине („Службени 
лист АПВ“ број: 4/08) Покрајинска влада, на седници одржаној  
30. јуна 2021. године,     донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Председник и чланови Надзорног одбора Установе – Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине, Андревље, разреша-
вају се дужности, због истека мандата: 

председник: 

Марко Бањанин, инжењер заштите животне средине из Новог 
Сада, представник оснивача;

чланови: 

1. Тина Мрђа, мастер инжењер пољопривреде - хортикул-
туре, из Новог Сада,  представник оснивача;

2. Милорад Миливојевић, дипломирани економиста из Но-
вог Сада, представник оснивача;

3. Љиљана Белић Здравић, мастер хемије из Новог Сада, 
представник оснивача;

4. Миодраг Торњански, конобар из Новог Сада, из реда за-
послених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-18/2021
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић

965.

На основу чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине“, број: 37/14) и члана 19. Одлуке о оснивању Установе 
– Центра за привредно-технолошки развој Војводине („Службени 
лист АПВ“ број: 4/08)  Покрајинска влада, на седници одржаној  
30. јуна   2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именују се председник и чланови Надзорног одбора Установе 
– Центра за привредно-технолошки развој Војводине, Андревље, 
на период од четири године: 

  
председник: 

Марко Бањанин, инжењер заштите животне средине из Новог 
Сада, представник оснивача;

чланови: 

1.  Тина Мрђа, мастер инжењер пољопривреде-хортикулту-
ре из Новог Сада,  представник оснивача;

2. Милорад Миливојевић, дипломирани економиста из Но-
вог Сада, представник оснивача;

3. Љиљана Белић Здравић, мастер хемије из Новог Сада, 
представник оснивача;

4. Горан Скалицки, менаџер спорта из Новог Сада, из реда 
запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-19/2021
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић



Страна 1538 - Броj 29 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 30. јун 2021.

966.

На основу чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине“, број: 37/14) и члана 17. Одлуке о оснивању Установе 
– Центра за привредно-технолошки развој Војводине („Службени 
лист АПВ“ број: 4/08)  Покрајинска влада, на седници одржаној   
30. јуна  2021. године,      донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Председник и чланови Управног одбора Установе – Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине, Андревље, разреша-
вају се дужности, због истека мандата:

  
председник: 

Славица Бојовић, инжењер геологије, професор технике из Бе-
ограда, представник оснивача;

чланови : 

1. Светлана Мајкић, дипломирани хемичар из Футога, 
представник оснивача;

2. Милица Косовић, мастер економиста из Новог Сада, 
представник оснивача;

3. Љиљана Ђукић, професор педагогије из Новог Сада, 
представник оснивача;

4. Владимир Срђан Лончар, професор филозофије из Но-
вог Сада, представник оснивача;

5. Весна Хипик, дипломирани професор српске књижев-
ности и језика из Новог Сада, представник запослених;

6. Ката Урошевић, дипломирани економиста из Баноштора, 
представник запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-16/2021
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић

967.

На основу чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине“, број: 37/14) и члана 17. Одлуке о оснивању Установе 
– Центра за привредно-технолошки развој Војводине („Службени 
лист АПВ“ број: 4/08)  Покрајинска влада, на седници одржаној 
30. јуна  2021. године,    донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именују се председник и чланови Управног одбора Установе 
– Центра за привредно-технолошки развој Војводине, Андревље, 
на период од четири године: 

 председник: 

Славица Бојовић, инжењер геологије, професор технике из Бе-
ограда, представник оснивача;

чланови: 

1. Светлана Мајкић, дипломирани хемичар из Футога, 
представник оснивача;

2. Милица Косовић, мастер економиста из Новог Сада, 
представник оснивача;

3. Љиљана Ђукић, професор педагогије из Новог Сада, 
представник оснивача;

4. Мина Минић, дипломирани математичар из Сремске Ка-
менице, представник оснивача;

5. Весна Хипик, дипломирани професор српске књижев-
ности и језика из Новог Сада, представник запослених;

6. Ката Урошевић, дипломирани економиста из Баноштора, 
представник запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-17/2021
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић

968.

На основу члана 35. Покрајинске скупштинске одлуке о осни-
вању друштва са ограниченом одговорношћу Научно-технолош-
ки парк Нови Сад („Службени лист АПВ“, број: 8/19) и чл. 32. став 
1. тачке 2. 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 30. јуна 2021. године,                                         
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Проф. др Срђан Колаковић, доктор наука – грађевинарство, 
редовни професор из Новог Сада, разрешава се дужности вршио-
ца дужности директора „Научно-технолошког парка Нови Сад“ 
д.о.о. Нови Сад.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-460/2021
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

 Игор Мировић

969.

На основу члана 35. Покрајинске скупштинске одлуке о осни-
вању друштва са ограниченом одговорношћу Научно-технолош-
ки парк Нови Сад („Службени лист АПВ“, број: 8/19) и чл. 32. став 
1. тачке 2. 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  30. јуна 2021. године,                                         
д о н е л а   ј е 
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Небојша Дракулић, дипломирани инжењер агрономије из 
Новог Сада, именује се за вршиоца дужности директора „Науч-
но-технолошког парка Нови Сад“ д.о.о. Нови Сад, до избора ди-
ректора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-461/2021
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

970.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и 
113/17, 95/2018, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 30. јуна 2021. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 06 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице, у укупном 
износу од 12.040.410,12 динара (словима: дванаест милиона четр-
десет хиљада четиристо десет динара и 12/100), и то по следећем 
распореду: 

Програм 2003 Основно образовање, Програмска активност 
1006 Модернизација инфраструктуре основних школа, функцио-
нална класификација 910 Предшколско и основно образовање, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, у 
износу од 11.523.409,70 динара (словима: једанаест милиона пет 
стотина двадесет три хиљаде четиристо девет динара и 70/100) и 
то на економској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима 
власти, односно 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
износ од 6.333.759,80 динара (словима: шест милиона три стотине 
тридесет три хиљаде седамсто педесет девет динара и 80/100) и 
на економској класификацији 4632 Капитални трансфери оста-
лим нивоима власти, износ од 5.189.649,90 динара (словима: пет 
милиона сто осамдесет девет хиљада шестсто четрдесет девет 
динара и 90/100);

Програм 2004 Средње образовање, Програмска активност 1005 
Модернизација инфраструктуре средњих школа, функционална 
класификација 920 Средње образовање, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, на економској класификацији 
463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 Текући 
трансфери осталим нивоима власти, износ од 517.000,42 динара 
(словима: пет стотина седамнаест хиљада динара и 42/100) а због 
недовољно планираних средстава на апропријацији за реализа-
цију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 12.040.410,12 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређен период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за финансирање 
извођења хитних радова на објектима основних и средњих шко-
ла, а усмериће се:

р.бр: назив школе износ намена средстава

1. Основна школа 
„Бранко Радичевић” Равно Село 2.243.361,00 финансирање текућег одржавања 

санитарних чворова

2. Основна школа 
“Петефи Шандор” Сента 972.458,40 финансирање текућег одржавања 

санитарних чворова у објекту ИО у Горњем Брегу

3. Основна школа 
„Михаил Садовеану” Гребенац 1.950.458,40 финансирање текућег одржавања 

санитарних чворова

4. Основна школа 
„Братство-јединство” Бело Блато 1.167.482,00  финансирање текућег одржавања 

санитарних чворова

5. Основна школа 
„Бранко Радичевић” Марадик 2.316.173,10  адаптацијa санитарних чворова

6. Основна школа 
„Вељко Влаховић” Крушчић 2.873.476,80 финансирање адаптације  

санитарних чворова

7. Белоцркванска гимназија и  
економска школа Бела Црква 517.000,42 финансирање текућег одржавања 

санитарних чворова

Укупно: 12.040.410,12
динара
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секреатаријат 
за образовање, прописе, управу и националне мањине – нацио-
налне заједнице 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: 401-9/2021-85
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

   Игор Мировић

971.

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 и 27/2021), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 30. јуна 2021. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине, Програм 1505 Регионални развој, Програмска актив-
ност 1005 Подршка пројектима у области локалног и регионалног 
економског развоја, функционална класификација 474 Вишена-
менски развојни пројекти, извор финансирања 01 00 Општи при-
ходи и примања буџета, економска класификација 463 Трансфери 
осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим 
нивоима власти, 69.809.232,00 динара (словима: шездесет девет 
милиона осам стотина девет хиљада две стотине тридесет два 
динара и 00/100) због непланираних средстава за реализацију на-
мене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 69.809.232,00 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 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 Ада, за финансирање пројекта спољног уређења објекта 
Wellness центра у Ади.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 

Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-86
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

   Игор Мировић

972.

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 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној 30. јуна 2021. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно ин-
формисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 Инди-
ректни корисници у области културе, Програм 1202 Унапређење 
система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1008 
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног 
наслеђа, функционална класификација 820 Услуге културе, из-
вор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, на 
економској класификацији 424 Специјализоване услуге, односно 
4242 Услуге образовања, културе и спорта, износ од 36.000.000,00 
динара (словима: тридесет шест милиона динара и 00/100), а због 
непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене 
из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 36.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота 
– увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период, који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења усмериће се Покрајинском заводу за заштиту спо-
меника културе, Петроварадин, за финансирање радова на обно-
ви објекта Српске православне црквене општине у Новом Саду 
– Фаза I.
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-88
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

   Игор Мировић

973.

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 и 27/2021) као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 30. јуна 2021. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 11 Покрајинском секретаријату за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 
Систем локалне самоуправе 1003 Подршка развоју локалне само-
управе, функционална класификација 180 Трансфери општег ка-
рактера између различитих нивоа власти, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални транс-
фери осталим нивоима власти, 15.585.162,00 динара (словима: 
петнаест милиона пет стотина осамдесет пет хиљада једна стоти-
на шездесет два динара и 00/100) због непланираних средстава за 
реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 15.585.162,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, усмериће се Граду Новом Саду, за финанси-
рање реконструкције декоративног осветљења Српског народног 
позоришта.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-89
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

974.

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”, бр. 66/20 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 30. јуна 2021. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 
Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска 
активност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у 
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
номскa класификацијa 464 Дотације организацијама за обавезно 
социјално осигурање, 4642 Капиталне дотације организацијама 
за обавезно социјално осигурање, износ од 14.134.800,00 динара 
(словима: четрнаест милиона сто тридесет четири хиљаде 
осамсто 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 14.134.800,00 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 здравство, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским кла-
сификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Институту 
за онкологију Војводине, Сремска Каменица, а намењено је 
за финансирање набавке опреме за потребе три института у 
Сремској Каменици (набавка, уградња и пуштање у рад једног 
компресора и два измењивача за чилере, набавка и уградња два 
бојлера за топлу санитарну воду од по 5.000 литара и набавка и 
уградња вентилаторских сетова на инверторима).



Страна 1542 - Броj 29 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 30. јун 2021.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-90
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

975.

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”, бр. 66/20 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној 30. јуна 2021. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 
2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 
Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор фи-
нансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска 
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, 
Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, 
Програмска активност 1001  Изградња и опремање здравстве-
них установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина, 
функционална класификација 760 Здравство некласификовано 
на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације 
организацијама за обавезно социјално осигурање, 4642 Капитал-
не дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, 
износ од 30.020.029,49 динара (словима: тридесет милиона два-
десет хиљада двадесет девет динара и 49/100) 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 30.020.029,49 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 здравство, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Специјалној 
болници за плућне болести „Др Васа Савић” у Зрењанину, за 
финансирање адаптације и проширења медицинских гасова за 
потребе континураног и стабилног снабдевања кисеоником.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-91
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

976.

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”, бр. 66/20 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 30. јуна 2021. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету  Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 08 
Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 Развој ин-
фраструктуре здравствених установа, Програмска активност 1001  
Изградња и опремање здравствених установа у државној својини 
чији је оснивач АП Војводина, функционална класификација 760 
Здравство некласификовано на другом месту, извор финансирања 
01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 
464 Дотације организацијама за обавезно  социјално осигурање, 
4642 Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално 
осигурање, износ од 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона 
динара и 00/100) због недовољно планираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 5.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Институту за здравствену 
заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, за финансирање 
инвестиционог одржавања и опремања Службе за неонатологију 
и смештајног простора за мајке пратиље Института за здравстве-
ну заштиту деце и омладине Војводине.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
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5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-92
Нови Сад, 30. јун 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

977.

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”, бр. 66/20 и 27/21), као и чла-
на 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 30. јуна 2021. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету  Аутономне покрајине Војводине за 2021. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, 
Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, 
Програмска активност 1001  Изградња и опремање здравстве-
них установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина, 
функционална класификација 760 Здравство некласификовано 
на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације орга-
низацијама за обавезно социјално осигурање, 4642 Капиталне 
дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, износ 
од 27.207.083,00 динара (словима: двадесет седам милиона двес-
то седам хиљада осамдесет три 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 27.207.083,00 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Институту за плућне бо-
лести Војводине, Сремска Каменица, за финансирање опремања 
микробиолошке лабораторије на Институту.

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

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

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводи-
не”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-93
Нови Сад, 30. јун 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

978.

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”, бр. 66/20 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 30. јуна 2021. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 
Индиректни корисници у области културе, Програм 1203 Јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска 
активност 1006 Подршка раду установа у области стваралашт-
ва, функционална класификација 820 Услуге културе, извор фи-
нансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, у укупном 
износу од 62.439.936,00 динара (словима: шездесет два милиона 
четири стотине тридесет девет хиљада деветсто тридесет шест 
динара и 00/100), и то на следећим економским класификацијама: 
423 Услуге по уговору, односно 4235 Стручне услуге, износ од 
1.200.768,00 динара (словима: један милион две стотине хиљада 
седамсто шездесет осам динара и 00/100), на економској класи-
фикацији 425 Текуће поправке и одржавање, односно 4251 Те-
куће поправке одржавање зграда и објеката, износ од 7.054.512,00 
динара (словима: седам милиона педесет четири хиљаде петсто 
дванаест динара и 00/100) и 512 Машине и опрема, односно 5129 
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опре-
ма, износ од 54.184.656,00 динара (словима: педесет четири ми-
лиона сто осамдесет четири хиљаде шесто педесет шест динара 
и 00/100), а због недовољно планираних средстава на апроприја-
цији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за укупно 62.439.936,00 динара, а периодично право потрошње – 
квота – увећава се у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одо-
бреног обима расхода и издатака (квота) за одређени период који 
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења усмериће се Српском народном позоришту, Нови 
Сад за финансирање замене постојећег чилера с расхладним агре-
гатима у верзији топлотне пумпе.

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

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

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводи-
не”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-94 
Нови Сад, 30. јун 2021. године  

 ПРЕДСЕДНИК
 Покрајинске владе

   Игор Мировић

979.

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 и 27/2021), као 
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 30. јуна 2021. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину 
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финан-
сије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Про-
грам 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 
Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 17 Управа за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине, Програм 1505 Регионални развој, Програм-
ска активност 1005 Подршка пројектима у области локалног и 
регионалног економског развоја, функционална класификација 
474 Вишенаменски развојни пројекти, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални транс-
фери осталим нивоима власти, 26.321.870,00 динара (словима: 
двадесет шест милиона три стотине двадесет једна хиљада осам 
стотина седамдесет динара и 00/100) због непланираних сред-
става за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 26.321.870,00 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 одобре-
ног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које 
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

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 Мали Иђош, за финансирање завршетка пројекта 
„Уређења тротоара и стаза у центру насеља Ловћенац”.

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

4. Ради реализације овог решења, Управа за капитална ула-
гања Аутономне покрајине Војводине преузеће обавезу на осно-
ву писаног уговора, или другог правног акта, уколико законом 
није другачије прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводи-
не”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-95 
Нови Сад, 30. јун 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

980.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17, 95/2018, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20 и 
27/21), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 30. јуна 2021. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
19 – Управи за заједничке послове покрајинских органа, Програм 
0606 Подршка раду органа јавне управе, Програмска активност 
1005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду 
покрајинских органа, функционална класификација 133 Остале 
опште услуге, извор финансирања 01 00 Општи приходи и при-
мања буџета, износ од 1.440.000,00 динара (словима: један милион 
четири стотине четрдесет хиљада динара и 00/100), на економској 
класификацији 512 Машине и опрема, 5122 Административна оп-
рема, а због непланираних средстава на апропријацији за реализа-
цију намене из тачке 2. овог решења. 

 Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
за 1.440.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације у Управи за заједничке 
послове покрајинских органа, по основу употребе средстава те-
куће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за набавку 
ВРВ (Variable refrigerant volume) система климатизације у згради 
Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, на пр-
вом спрату.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за заједничке послове покрајинских органа и 
Покрајински секретаријат за финансије.
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4. Ради реализације овог решења, Управа за заједничке послове 
покрајинских органа преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
сано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводи-
не”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-96  
Нови Сад, 30. јун 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

981
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982

KJIHHHqKH [(EHT AP BOJBO,ll;HHE 
Epoj: D -0 j().f
,D;atta: 1 8 JUN 2021
HOBH CA,ll; 

Ha OCHOBY qJJaHa 14. CTaB 1. 3aKOHa O rreqaTy LJ.p)KaBHHX H apymx opraHa (,,CJI. 
rnacH.HK PC", 6poj 101/2007), H qnaHa qnaHa 18. CrnTyrn KnHHHqKor ueHTpa 
BojBOL{.HHe (rrpeqmnheHH TeKCT) 6p. 00-1114/8 OL{ 28.12.2018. fOL{HHe, B.L{. L{HpeKTOpa 
L{OHOCH: 

O,LJ;JIYKY 
0 IlPOr JIAIIIElh Y nEqAT A HEBA)KE'Ft:UM 

llpornaIIIaBa ce HeBa)KehHM HecTanH rreqaT KnHHH�or ueHTpa BojBOLJ..HHe y 
HoBoM Caay. 

lleqaT H3 rrpeTXOL{HOr CTaBa je OKpyrnor o6JIHKa, rrpeqHHKa 52 MM, y qifJOJ 
cpeL{.HHH je MaJI.H rp6 Perry6JI.HKe Cp6Hje, ca KPY)KHO HCIIHCaHHM TeKCTOM: 

Perry6nHKa Cp6ttja 
AyrnHOMHa lloKpajHHa BojBOLJ.HHa 
KnHH.HqKH ueHrnp BojBOLJ.HHe 
HoBH Caa. 
TeKCT rreqaTa HCIIHCaH je Ha cpIICKOM je3HKY hHpHJI.HqHHM H JiaTHHifqHHM 

IIHCMOM, H Ha MaDapcKOM, cnoBaqKoM, pyMyHcKOM H pycHHCKOM je3HKY H rrHcMy. 
lleqaT je o6eJie)KeH pHMCKHM 6pojeM xv.
OBy OLJ.JIYKY o6jaBHTH y ,,CJiy)K6eHoM JIHCTY All BojBOLJ.HHe", yrrnaTOM H3HOca 

oa 250,00 Lf.HHapa Ha paqyH ,,Magyar Szo" <loo, 6p. 340-000000001532918 KojH ce BOLJ.H 
y EpcTe 6aHKa, Ha TepeT cpeacrnBa KnHH.HqKor ueHTpa BojBOLJ..HHe. 

O 6 p a 3 JI O )K e a e

,ll;aHa 17.06.2021. ro.n.HHe oa cTpatte rrpocp . .n.p DHBecH nyne, yrrpaBHHKa OJ 
MHHHKa 3a HeypoxHpypmjy, KJIHHHqKor ueHTpa BojBO.D.HHe rrpHjaBJbeHO je .n.a je H3 
•rrpttjeMHe aM6ynaHTe Te KJIHHHKe rroa joIII tteyTBpDeHHM OKOJIHOCT.HMa aatta 17.06.2021.
ro.D.HHe rrpHMeheH HecrnHaK rreqarn KnHHHqKor ueHrpa BojBO.D.HHe y HoBOM Ca.n.y
o6eJie)KeH pHMCKHM 6pojeM XV, Te ce y UHJnY rrpornaIIIeaa rnr rreqarn HeBa)Keh.HM
L{OHOCH OBa o.n.nyKa.

�- . (7\.v) 
/t', � ("'- .. ;7 

,ll;OCTABHTH: i,, ; ' }f \:_g 

v;.,,;...:,_•1,,,,,.,___ -

1. lloKpajHHCKoj Bna.n.H, ,, . . � 
@ Cn. JIHCT All BojBO.D.HHe pa.n.H or, �giaBa_�a, •' �--1!!{. ��,, 3. OJ CJiy)K6a 3a eKOHOMCKO-<pHHaHCHi)f'Ke hot.tio:se·:i?;

t,lll� l. •. ._��-4. CeKpernpy KnHH.HqKor ueHTpa, : .. , 0�� 

5. ApXHB.H.

B.,ll;. ,ll;HPEKTOPA 
TP A BOJBO,ll;HHE 
cp. LI.P E.D.HTa CTOKHh 

OGLASNI DEO
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,

Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27

Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142, 
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 457 633, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

949. Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског 
штаба за ванредне ситуације;  

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

950. Решење о давању сагласности на Измене 
Финансијског плана Покрајинског фонда за развој 
пољопривреде за 2021. годину; 

951. Решење о давању сагласности на Измену Програма 
рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 
2021. годину; 

952. Решење о давању сагласности за расписивање и 
спровођење јавног конкурса за именовање директора 
Културног центра Војводине „Милош Црњански“;

953. Решење о престанку рада на положају вршиоцу 
дужности помоћника секретара Покрајинске владе; 

954. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
секретара Покрајинске владе;

955. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
секретара Покрајинске владе; 

956. Решење о престанку рада на положају вршиоцу 
дужности помоћника покрајинског секретра за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај; 

957. Решење о престанку рада на положају вршиоцу 
дужности помоћника директора Управе за заједничке 
послове покрајинских органа; 

958. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
директора Управе за заједничке послове покрајинских 
органа; 

959. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
директора Управе за заједничке послове покрајинских 
органа; 

960. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
директора Управе за заједничке послове покрајинских 
органа; 

961. Решење о престанку рада на положају вршиоцу 
дужности помоћника директора Управе за имовину 
Аутономне покрајине Војводине;

962. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
директора Управе за имовину Аутномне покрајине 
Војводине;

963. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
директора Управе за имовину Аутномне покрајине 
Војводине;

964. Решење о разрешењу председника и чланова 
Надзорног одбора Установе-Центра за привредно-
технолошки развој Војводине, Андревље;

965. Решење о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Установе-Центра за привредно-
технолошки развој Војводине, Андревље; 

966. Решење о разрешењу председника и чланова 
Управног одбора Установе-Центра за привредно-
технолошки развој Војводине, Андревље; 

967. Решење о именовању председника и чланова 
Управног одбаора Установе-Центра за привредно-
технолошки развој Војводине, Андревље; 

968. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности 
директора „Научно-технолошког парка Нови Сад“ 
д.о.о. Нови Сад;

969. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Научно-технолошког парка Нови Сад“ д.о.о. Нови 
Сад;

970. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-9/2021-85

971. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-9/2021-86

972. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-9/2021-88

973. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-9/2021-89

974. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-9/2021-90

975. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-9/2021-91

976. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-9/2021-92

977. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-9/2021-93

978. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-9/2021-94

979. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-9/2021-95

980. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-9/2021-96

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

981. Решење о давању сагласности за именовање дирек-
тора Центра за социјални рад општине Бачка Топола.

ОГЛАСНИ ДЕО

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

982.   Одлука о оглашавању печата неважећим
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