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OPШTI DEO

1655.

На основу члaна 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Програ-
му унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војво-
дини („Службени лист АПВ”, број: 14/15) и члана 35. и 36. став 2. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 10. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21-ребаланс, 
38/21-ребаланс и 50/21-ребаланс) и члана 20. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 8. децембра 2021. године,  д о н е л а  је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 

ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА 
ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И 
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

Члан 1.

У Одлуци о поступку и критеријумима за доделу средстава 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова, за реализацију Програма унапређења 
социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2021. го-
дини („Службени лист АПВ“, број: 4/21 и 43/21), у члану 2. број: 
„150.400.000,00“ замењује се бројем: „187.400.000,00“.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине“. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-105/2021-01
Нови Сад, 8. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1656.

На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 - други 
пропис, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
спорт и омладину доноси

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ 9. СПОРТСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ 

ШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се носиоци, њихове надлежнос-
ти и активности у вези са организацијом 9. Спортске олимпијаде 
школске омладине Војводине.

Члан 2.

Носиоци активности за организацију 9. Спортске олимпијаде 
школске омладине Војводине ( у даљем тексту: 9. СОШОВ), су:

• Покрајински секретаријат за спорт и омладину;
• Савез за школски спорт Војводине;
• Изабрани град/општина домаћин 9. СОШОВ-а.

Члан 3.

Домаћин 9. СОШОВ-а бира се на основу Позива за избор до-
маћина 9. СОШОВ-а који се упућује свим јединицама локалне 
самоуправе и у којем се дефинишу услови које домаћин треба да 
испуњава да би добио организацију 9. СОШОВ-а и рок у коме се 
кандидатуре градова/општина домаћина достављају.

Након протека рока за кандидатуру, Комисија Покрајинског 
секретаријата за спорт и омладину обилази јединице локалне са-
моуправе које су поднеле кандидатуру за избор града/општине 
домаћина и утврђују испуњеност услова из Позива. Комисија о 
сваком граду/општини кандидату, сачињава Извештај о испуње-
ности услова који се доставља покрајинском секретару за спорт 
и омладину, који након разматрања Извештаја, доноси Одлуку о 
избору домаћина 9. СОШОВ-а.

Члан 4.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у организацији 
9. СОШОВ-а обавља активности које се односе на:
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- Утврђивање критеријума и услова за избор домаћина 9. 
СОШОВ-а;

- Избор града/општине домаћина 9. СОШОВ-а (расписи-
вање позива свим јединицама локалне самоуправе у АП 
Војводини и доношење одлуке о избору);

- Обезбеђивање финансијских средстава за организацију 
9. СОШОВ-а за реализацију активности описаних у чла-
ну 5. овог Правилника.

Члан 5.

Савез за школски спорт Војводине у циљу организације 9. СО-
ШОВ-а обавља следеће послове и активности:

- Непосредни је организатор свих спортских такмичења 
на 9. СОШОВ-у и у циљу тога: обезбеђује судије, деле-
гате и техничка лица на спортским такмичењима и обез-
беђује сву пратећу опрему потребну за реализацију так-
мичења; 

- обезбеђује превоз до Града/општине домаћина учесника 
9. СОШОВ-а; 

- обезбеђује смештај и исхрану гостију, судија и делегата;
- врши набавку и допремање спортске опреме и реквизи-

те из појединачних спортова који су потребни за такми-
чење, а које домаћин не поседује;

- Обавља све послове у вези са набавком признања (ме-
даље, повеље, пехари и тсл.) такмичарима;

- Врши медијску промоцију 9. СОШОВ-а; 
- Обавља послове штампања писаног материјала у вези са 

9. СОШОВ-ом (акредитације, пропозиције, банери, ди-
пломе, пропагандни материјал, билтени и сл.)

- Обавља финансијске послове у вези са организацијом 
9. СОШОВ-а (преко Савеза се врши исплата дневница 
и накнада реализаторима, судијама, путни трошкови, 
трошкови забавних активности итд.)

Члан 6.

Град/Општина домаћин 9. СОШОВ-а, дужан је у складу са ус-
ловима из Позива свим јединицама локалне самоуправе:

- Обезбеди коришћење спортских објеката на којима ће 
се одржавати такмичења у складу са критеријумима за 
спортске објекте садржане у јавном позиву;

- Изврши послове на санацији спортских објеката на који-
ма је то потребно ради довођења у функционално стање 
у складу са прописаним стандардима; 

- Обезбеди смештај и исхрану учесника;
- Обезбеди и организује свечано отварање и затварање 9. 

СОШОВ-а; 
- Обезбеди здравствену заштиту учесника, као и редарску 

службу на спортским борилиштима у складу са Законом 
о спорту;

- Обезбеди локални транспорт учесника од смештајног 
објекта до борилишта када је удаљеност већа од 2км;

- Обезбеди услове за рад Организационог одбора 9. СО-
ШОВ-а и њихових органа и тела.

Члан 7.

Организацијом  9. СОШОВ-а руководи Организациони одбор 
9. СОШОВ-а који се састоји од од председника, потпредседника 
и девет чланова.

Председник организационог одбора је по функцији покрајин-
ски секретар за спорт и омладину, а потпредседник је представ-
ник Града домаћина.

Предлоге за остале чланове дају Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину (четири члана), Град домаћин (три члана) и Са-
вез за школски спорт Војводине (два члана).

Члан 8.

Организациони одбор обавља следеће послове:

- На предлог покрајинског секретара за спорт и омладину, 
именује директора 9. СОШОВ-а;

- Разматра периодичне извештаје о току реализације и ор-
ганизацији 9. СОШОВ-а, као и коначне извештаје носи-
лаца активности из члана 2. овог Правилника;

- Одлучује о свим кључним питањима организације 9. 
СОШОВ-а;

- Утврђује висину накнада за лица ангажована на реализа-
цији 9. СОШОВ-а.

Члан 9.

Директор 9. СОШОВ-а, обавља следеће послове:

- Координира радом свих носилаца активности у органи-
зацији такмичења и у ту сврху сазива састанке представ-
ника носилаца активности;

- Врши контролу реализације активности на организацији 
9. СОШОВ-а;

- Подноси Организационом одбору извештаје о реализа-
цији активности 9. СОШОВ-а;

- Предлаже Организационом одбору висину новчаних 
накнада лицима ангажованих на организацији 9. СО-
ШОВ-а;

- Предузима и друге мере и овлашћења по налогу председ-
ника Организационог одбора. 

Члан 10.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
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1657.

На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), као и члана 15. став 2. Одлуке о оснивању 
Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар („Службени лист 
АПВ”, број: 40/21), Покрајинска влада, на седници одржаној 8. де-
цембра 2021. године, д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Статут Креативног центра „Хертелен-
ди-Бајић“ Бочар, број: 1/2021, који је донео Управни одбор Кре-
ативног центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар, на седници одржаној 
25. новембра 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-821/2021
Нови Сад, 8. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1658.

На основу члана 15. став 2. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 10/02 и 1/12) и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 8. децембра 2021. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на Измене и допуне Финансијског 
плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2021. 
годину, које је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за 
спорт и медицину спорта, на 53. седници одржаној 25. новембра 
2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-35/2021/3
Нови Сад, 8. децембар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

1659.

На основу чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), и члана 13. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о осни-
вању Културног центра Војводине „Милош Црњански” („Службени 
лист АПВ”, број: 10/03, 8/06 и 54/18), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 8. децембра 2021. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Култур-
ног центра Војводине „Милош Црњански” за 2021. годину, које 
је донео Управни одбор Културног центра Војводине „Милош 
Црњански”, на 10. седници одржаној 24. новембра 2021. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-24/2021-47
Нови Сад, 8. децембар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

1660.

На основу чл. 125. и 133. став 4. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај 
корисника Геронтолошки центар Кањижа у Кањижи („Службени 
лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
8. децембра 2021. године, д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Војки Петровић Сакач, докторки медицине из Суботице, прес-
таје дужност вршиоца дужности директорке Геронтолошког цен-
тра Кањижа у Кањижи, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-808/2021
Нови Сад, 8. децембар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

   Игор Мировић

ПОСЕБНИ ДЕО



Страна 2502 - Броj 52 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 8. децембар 2021.

1661.

На основу члана 133. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза 
оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисни-
ка Геронтолошки центар Кањижа у Кањижи („Службени лист 
АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
8. децембра 2021. године, д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Војка Петровић Сакач, докторка медицине из Суботице, име-
нује се за директорку Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи, 
на период од четири године

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-809/2021
Нови Сад, 8. децембар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

1662.

На основу члана 21. став 1. Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС”, брoj: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон и 83/14 - др. 
закон), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача 
над установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за 
децу и омладину ометену у развоју у Ветернику („Службени лист 
АПВ”, број: 7/02) и чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. став. 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14) а у вези с чланом 132. став 3. Закона о социјал-
ној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној 8. децембра 2021. године, д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома „Ветерник” 
у Ветернику, због истека мандата:

- председник:
 Слободан Ветеха, дипломирани менаџер у пословању из 

Футога, представник 
 оснивача;  

 
- чланови:
1. Владимир Жугић, дипломирани менаџер из Футога, 

представник оснивача;
2. Милутин Вукас, пензионер из Футога, представник уд-

ружења;
3. Бисерка Живаљевић, пензионерка из Новог Сада, пред-

ставница законских заступника корисника;
4. Љубинко Илић, физиотерапеутски техничар из Врдника, 

представник запослених. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-717/2021
Нови Сад, 8. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1663.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Дом за децу и омладину ометену у развоју 
у Ветернику („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1. 
тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 8. децембра 2021. године, 
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Дома „Ветерник” у Ветернику, именују се:

-   председник:
 Слободан Ветеха, дипломирани менаџер у пословању из 

Футога, представник оснивача;

- члановi:
1.  Владимир Жугић, дипломирани менаџер из Футога, 

представник оснивача;
2.  Милутин Вукас, пензионер из  Футога,  представник уд-

ружења; 
3.  Бисерка Живаљевић, пензионерка из Новог Сада,  пред-

ставница законских заступника  корисника; 
4.  Љубинко Илић, физиотерапеутски техничар из Врдника, 

представник запослених.

Председник и чланови Управног одбора Дома „Ветерник” у Ве-
тернику, именују се на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-718/2021
Нови Сад, 8. децембар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

1664.

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС”, брoj: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон и 83/14 - др. 
закон), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над 
установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу и 
омладину ометену у развоју у Ветернику („Службени лист АПВ”, 
број: 7/02), чл. 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), а у вези члана 132. став 3. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 8. децембра 2021. године, д о н е л а   је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома „Ветер-
ник“ у Ветернику, због истека мандата:

-  председник:
Душан Николић, санитетски техничар из Футога, представ-

ник оснивача; 

-  чланице:
1. Бранка Максимовић, мастер инжењер грађевинарства из 

Ветерника, представница оснивача;
2. Љиљана Црепуља, трговински техничар из Футога, 

представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-719/2021
Нови Сад, 8. децембар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

1665.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Дом за децу и омладину ометену у развоју 
у Ветернику („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. 
тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 8. децембра 2021. године,             
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Дома „Ветерник“ у Ветернику, именују се:

- председник:
Душан Николић, санитетски техничар из Футога, представ-

ник оснивача;

-  чланице:
1. Бранка Максимовић, мастер инжењер грађевинарства из 

Ветерника, представница оснивача;
2. Љиљана Црепуља, трговински техничар из Футога, 

представница запослених.

Председник и чланице Надзорног одбора Дома „Ветерник“ у 
Ветернику, именују се на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-720/2021
Нови Сад, 8. децембар 2021. године

РЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић1666.

1666.

На основу члана 9. Одлуке о оснивању Гаранцијског фонда 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ’’, брoj: 
17/03 и 3/06), члана 32. тачка 12. и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о  Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14, 54/14 – др.одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 
38/21), Покрајинска влада, на седници одржаној 8. децембра 2021. 
године, д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Небојша Тепавац, дипломирани економиста из Новог Сада, 
разрешава се дужности члана Управног одбора Гаранцијског 
фонда Аутономне покрајине Војводине, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-55/2021
Нови Сад, 8. децембар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1667.

На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19,  72/19 и 149/20), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 
27/21, 38/21 и 50/21), те у складу с чланом 69. став 3. Закона о 
буџетском систему, као и на основу члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 8.  де-
цембра 2021. године, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА 

У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину – у из-
носу од 9.325.380,67 (словима: девет милиона три стотине дваде-
сет пет хиљада три стотине осамдесет динара и 67/100) – према 
буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:



Страна 2504 - Броj 52 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 8. децембар 2021.

Врста буџетске класифи-
кације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Раздео 8  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 9.325.380,67

Глава 00 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 9.325.380,67

Програм 1807 РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 9.325.380,67

Програмска активност  1001 ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВ-
НОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА 9.325.380,67

Функционална класифи-
кација 760 Здравство некласификовано на другом месту 9.325.380,67

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 9.325.380,67

Економска класификација 464  ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-
РАЊЕ 9.325.380,67

Економска класификација 4642 Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 9.325.380,67

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински 
секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска сред-
ства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функ-
ционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве у укупном износу од 9.325.380,67 динара.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке и перио-
дично право потрошње смањује се у оквиру Покрајинског се-
кретаријата за здравство за 9.325.380,67 динара, а у истом износу 
увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру По-
крајинског секретаријата за финансије, на годишњем и периодич-
ном нивоу права потрошње. 

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-8/2021-22
Нови Сад, 8. децембар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

1668.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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, 27/21, 38/21 и 50/21), као и  члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада, на седници 
одржаној 8. децембра 2021. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 07 – Покрајинском секретаријату за културу, јавно 

информисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 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,  из-
нос од 750.000,00 динара (словима: седам стотина педесет хиљада 
динара и 00/100) и то на економска класификација  423 Услуге 
по уговору, односно 4234 Услуге информисања, а због недовољно 
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 750.000,00 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 Архиву Војводине, Нови Сад, а на-
мењено је за финансирање објављивања три публикације у еди-
цији „Добитници Вишњићеве награде” у 2021. години.

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: 401-9/2021-176
Нови Сад, 8. децембар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

1669.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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, 27/21, 38/21 и 50/21), као и члана 
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36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада, на седници 
одржаној 8. децембра 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 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 5.664.000,00 динара 
(словима: пет милиона шест стотина шездесет четири хиљаде 
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 5.664.000,00 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 Општој болници Сремска 
Митровица, Сремска Митровица за финансирање  набавке индус-
тријских машина за  прање веша.

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: 401-9/2021-177
Нови Сад, 8. децембар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

1670.

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, 27/21, 38/21 и 
50/21), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 8. децембра 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 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 3.999.588,00 динара 
(словима: три милиона девет стотина деведесет девет хиљада пет 
стотина осамдесет осам динара и 00/100), због недовољно плани-
раних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 3.999.588,00 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 класификација-
ма из тачке 1. овог решења, усмериће се Специјалној болници за 
рехабилитацију „Русанда,“ Меленци за финансирање  набавке 
неопходних апарата и опреме за нову амбуланту физикалне ме-
дицине и рехабилитације.

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: 401-9/2021-178
Нови Сад, 8. децембар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

1671.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I
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ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „Нови Логос“ д.о.о., Београд, 
издавање и употребу превода уџбеника ДИГИТАЛНИ СВЕТ 2, за 
други разред основне школе, аутора Марине Ињац, Јована Јова-
новића и Стефана Поповића, 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:  128-61-308/2021-01
Дана:  02. 12. 2021. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1672.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) и на 
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128-
377/2020-1 од  08.12.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, изда-
вање и употребу превода уџбеничког комплета ФИЗИКА 8, који 
се састоји од: Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе и 
Физика 8, Збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми 
разред основне школе, писан на словачком језику и писму, аутор-
ке Марине Радојевић, 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:  128-61-300/2021-01
Дана:  08. 12. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1673.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Репу-
блике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист Аутономне покраји-
не Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 
66/20 и 38/21) а у вези чл. 124. Закона о социјалној заштити („Служ-
бени 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 РАДЕ ЖУГИЋ, дипло-

миране економисткиње из Нових Бановаца на дужност директор-
ке Центра за социјални рад општине Стара Пазова.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-825/2021
Нови Сад, 1. децембар 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић



8. децембар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 52 - Страна 2507

OGLASNI DEO

1674.

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У АП 

ВОЈВОДИНИ
ЗА ИЗБОР ДОМАЋИНА 9. СПОРТСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ 

ШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 

1)  Предмет овог Јавног позива је избор Града/Општине до-
маћина 9. Спортске олимпијаде школске омладине Војво-
дине (у даљем тексту: 9. СОШОВ), која ће се одржати у 
мају 2022. године. 

2)  Право учешћа на овом Јавном позиву имају јединице ло-
калне самоуправе са територије АП Војводине, које посе-
дују физичке и материјалне услове за реализацију целокуп-
ног програма 9. СОШОВ-а, у складу са садржином из овог 
Јавног позива.

3)  Покрајински секретаријат за спорт и омладину ће у са-
радњи са Савезом за школски спорт Војводине, финан-
сирати трошкове награда и признања за учеснике, трош-
кове суђења и реализације самих такмичења, трошкове 
смештаја и исхране гостију, судија и делегата, транспорт и 
изнајмљивање недостајуће спортске опреме за индивиду-
алне спортове, медијску промоцију, трошкове ангажованих 
лица на припреми и реализацији СОШОВ- а и остале орга-
низационе трошкове.

УЧЕСНИЦИ СОШОВ-а

Такмичење СОШОВ намењено је ученицима основних и 
средњих школа на територији АП Војводине у обе конкуренције, 
мушкој и женској. Сваки округ има по једног представника у свим 
дисциплинама у мушкој и женској конкуренцији (из округа – до-
маћина СОШОВ-а два представника).

Ученици/це основних и средњих школа такмиче се у следећим 
спортовима: Пливање, Атлетика, Гимнастика, Одбојка, Кошарка, 
Фудбал, Рукомет, Стони тенис, Стрељаштво, МОИ – мини олим-
пијске игре (ученици 1-3 разред основне школе), Џудо, Карате, 
Ритмичка гимнастика (ученице основних школа), Баскет 3х3 
(ученици основних и средњих школа) и Шах (ученици основних 
и средњих школа).

УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТУРУ ДОМАЋИНА

Кандидат за домаћина 9. СОШОВ-а уз пријаву, треба да подне-
се доказ и гаранцију да испуњава следеће услове за реализацију 
програма СОШОВ-а:

а)  Спортски терени и објекти 
 Кандидат треба да обезбеди следеће спортске терене и 

објекте:

1)  Објекат/простор са пратећом опремом који ће послужи-
ти за свечано отварање 9. СОШОВ-а (фудбалски стади-
он, спортска хала, или уређен и за ту прилику прила-
гођен градски трг); 

2)  Два терена за мали фудбал (затворени или отворени 
простор, димензија) који испуњавају услове за одигра-
вање званичних утакмица у малом фудбалу; 

3)  Два терена за кошарку (затворени или отворени простор) 

који испуњавају услове за одигравање званичних кошар-
кашких утакмица; 

4)  Два терена за рукомет (затворени или отворени простор) 
који испуњавају услове за одигравање званичних руко-
метних утакмица;

5)  Два терена за одбојку (затворени простор), који испуња-
вају услове за одигравање званичних одбојкашких устак-
мица; 

6)  Једну аутоматску стрељану за гађање ваздушним 
оружјем са минимум осам такмичарских, стрељачких 
места;

7)  Салу за такмичење у стоном тенису са осам столова и 
која испуњава услове за одржавање званичних стоноте-
ниских такмичења;

8)  Затворени 25 метарски базен са осам пливачких стаза. 
Уколико кандидат не поседује базен може конкурисата-
ти ако обезбеди коришћење базена у непосредном окру-
жењу до 30 км;

9)  Атлетска борилишта за такмичења у атлетским дисци-
плинама: трчање на 60м, 100м, 300м, 600м, 800м, скок 
удаљ, скок увис, бацање кугле и бацање вортекса. Бори-
лишта треба да испуњавају услове за реализацију зва-
ничних атлетских такмичења за наведене дисциплине, 
на тартан подлози са најмање шест стаза;

10)  Салу за спровођење званичног такмичења у мушкој и 
женској  спортској гимнастици;

11)  Салу за МОИ;
12)  Салу за џудо такмичење;
13)  Салу за карате такмичење;
14)  Салу за ритмичку гимнастику;
15)  Салу за такмичење у баскету 3х3 .
16) Салу за такмичење у шаху.

б) Спортски реквизити: 
1)  Кандидат треба да обезбеди сву потребну спортску опрему 

и реквизите за спортске игре, а према спецификацији Так-
мичарске комисије 9. СОШОВ-а.

2)  Недостајућу спортску опрему за инидивидуалне спортове, 
Секретаријат ће обезбедити у сарадњи са гранским спорт-
ским савезима (нпр. гимнастичке справе, уређај за елек-
тронско мерење пливачких и атлетских такмичења, доско-
чиште за скок у вис и сл.)

ц)  Смештај и исхрана учесника 9. СОШОВ-а: 
Домаћин 9. СОШОВ-а  за сваког учесника (такмичаре/ке и 

професоре) има обавезу да у погледу исхране и смештаја 
обезбеди следеће:

I дан -  Укупан број учесника 1296  
Потребно обезбедити:
два оброка за 1296 учесника

II дан -   Укупан број учесника 1632 
Потребно обезбедити:
два оброка за 1632 учесника 
ноћење за 552 учесника

III  дан –  Укупан број учесника 1504
Потребно обезбедити:
два оброка за 1504 учесника 
ноћење за 552 учесника 
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IV дан -  Укупан број учесника 1952  
Потребно обезбедити:
два оброка за 1952 учесника

У погледу смештаја потребно је обезбедити довољан број ле-
жаја у школама, интернатима, војним објектима или другим ус-
ловним објектима који задовољавају основне критеријуме као 
што су: смештај у просторији за највише 10 особа, обезбеђен ус-
лован лежај за сваку особу посебно, одвојен смештај за учесни-
ке и учеснице, у објекту смештаја мора бити довољна количина 
хладне и топле воде, обавезно постојање исправних санитарних 
чворова капацитета примереног броју особа (према стандардима) 
које у објекту бораве, постојање услова за квалитетну природну и 
техничку осветљеност унутрашњости објекта, могућност прове-
травања просторија и објекта у целини као и сви други услови за 
безбедан боравак људи у објекту. 

Да исхрану обезбеди у условним угоститељским објектима, те 
да оброке прилагоди захтевима спортских такмичења и узрасту 
деце. 

2. да у договору са Организационим одбором 9. СОШОВ-а 
обезбеди: 

 потребан капацитет смештаја и исхрану за госте у хотелс-
ким или мотелским објектима 9. СОШОВ-а (до 10 особа);

 да обезбеди услован смештај и исхрану за чланове рад-
них тела 9. СОШОВ-а (такмичарске  комисије, комисије за 
жалбе, дисциплинску комисију – до 10 особа);

 да обезбеди услован смештај и исхрану за службена лица 
(координатори, судије, делегати – до 20 особа);

 да обезбеди исхрану за остала службена лица (координато-
ри, делегати, судије, записничари, мериоци времена) за пе-
риод њиховог службеног ангажовања током трајања 9. СО-
ШОВ-а (до 50 особа)

д)  Здравствена заштита: 
 Домаћин 9. СОШОВ-а има обавезу да током њеног 

трајања, по питању здравствене заштите учесника, обез-
беди следеће: 

Организује здравствену заштиту тако да у случају нежељених 
појава током трајања 9. СОШОВ-а, као што су: повреде такмича-
ра и други здравствени проблеми, може ефикасно и квалитетно 
деловати,

Да на спортским борилиштима обезбеди стручно медицинско 
дежурство које је по броју медицинских лица и њиховој технич-
кој опремљености сразмерно броју такмичара на спортском бо-
рилишту, 

Да током трајања 9. СОШОВ-а, путем надлежних инспек-
цијских служби, обезбеди сталну контролу услова у којима се 
врши исхрана учесника, а посебно намирница за исхрану и ос-
вежење, 

Да у случају немогућности санирања повреде и болести са ас-
пекта њихове тежине и природе, обезбеди превоз таквог лица или 
особе до најближе здравствене установе. 

е)  Превоз учесника у такмичењу: 
 У случају одржавања такмичења на теренима и објектима 

који су удаљени више од два километра од смештаја такми-
чара, домаћин 9. СОШОВ-а има обавезу да обезбеди превоз 
учесника до места такмичења у оба смера.

 ф)  Услови за рад органа и тела 9. СОШОВ-а: 
 Домаћин има обавезу да за период трајања манифестације 

9. СОШОВ-а обезбеди просторије које су опремљене нео-
граничено доступним интернетом и друге неопходне тех-
ничке услове за рад и функционисање: 

 - Организационог одбора 9. СОШОВ-а, 
 - Такмичарске комисије,  
 - Комисије за доделу признања,
 - Дисциплинске комисије,
 - Комисије за жалбе, 
 - Прес службе. 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ 

Кандидатура за домаћина 9. СОШОВ-а се подноси у писменој 
и електронској форми најкасније до 14. ЈАНУАРА 2022. године. 

Пријаве се подносе писмено на адресу Покрајинског секрета-
ријата за спорт и омладину, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови 
Сад, те у електронској форми на е-мејл адресу: sport@vojvodina.
gov.rs. Пријава за кандидатуру треба да садржи доказе о испуње-
ности услова за организацију СОШОВ-а, који су детаљније опи-
сани у овом јавном позиву. Кандидати могу уз пријаву доставити 
и видео материјале и презентације домаћина и сл.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ДОМАЋИНА 9. СОШОВ-а

Представници Покрајинског секретаријата за спорт и омлади-
ну ће пре доношења коначне одлуке о избору домаћина 9. СО-
ШОВ-а, обићи градове/општине који су послали своје кандидату-
ре ради увида у испуњеност тражених услова. 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину ће коначну од-
луку о избору домаћина 9. СОШОВ-а, донети најкасније до 1. фе-
бруара 2021. године.

МАЛИ ОГЛАСИ 

Оглашавају се неважећим 
изгубљена документа , и то : 

Јована Чеперковић оглашава неважећим 
сведочанство прве, друге, треће и четврте 
године Гимназије „Исидора Секулић“ из-
дата у Новом Саду.

Игрор Оњин оглашава неважећим пло-
видбену дозволу са ознаком Рег.ознака ST-
1821, Тип Елан T-401

Саша Вучинић оглашава неважећим 
дозволу за управљање моторним плови-
лом/чамац под бројем 53219/11, издато 
дана 24.09.2011 године у Сенти

Милан Шаин оглашава неважећим ди-
плому О.Ш. „Др. Милан Петровић“ издата 
у Новом Саду

Велимир Јеловац оглашава неважећим 
пловидбену дозволу за управљање чам-
цем, издате од стране Капетаније у Новом 
Саду.

Наташа Бјелица оглашава неважећим 
сведочанство Гимназије „Јан Колар“ из 
Бачког Петрова на име Филип Бјелица, из-
дате од школе 2011 до 2014 године.

Љубица Ћинкул оглашава неважећим 
дозволу за чамац под бројем 48142/10 изда-
то дана 24.04.2010 године у Сенти

Драгомир Крајновић, Остојићево Југо-
шевића 7., оглашава неважећим диплому 
бр: 572, школска г. 1978/79 од 03.06.1979 
Средња економска школа „Љубица Попо-
вић“ Сента

Шомођи Марта, Нови Сад, Милана 
Глумца 1/4 , оглашава неважећим сведо-
чанство О.Ш. „Петефи Шандор“ из Новог 
Сада, издате школске 1973/74. године

Јене Борош, Сента, Доња Тисина обала 
32, оглашава изгубљен пловидбену сао-
брачајну књижицу за чамац рег. бр. ST-
1798

Ана Жилаи оглашава неважећим дипло-
му средње школе, Гимназије „Јана Кола-
на“ издата у Бачком Петровцу.
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1655. Одлука о измени Одлуке о поступку и критеријумима 
за доделу средстава Покрајинског секретаријата за со-
цијалну политику, демографију и равноправност по-
лова за реализацију Програма унапређења социјалне 
заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2021. 
години 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

1656. Правилник о организацији 9.Спортске олимпијаде 
школске омладине Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО

1657. Решење о давању сагласности на Статут Креативног 
центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар 

1658. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и 
медицину спорта за 2021. годину 

1659. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Културног центра Војводине „Милош 
Црњански“ за 2021. годину  

1660. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи

1661. Решење о именовању директора Геронтолошког цен-
тра Кањижа у Кањижи 

1662. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику

1663. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику 

1664. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику

1665. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома „Ветерник“ у Ветернику 

1666. Решење о разрешењу члана Управног одбора Гаран-
цијског фонда Аутономне покрајине Војводине

1667. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број: 401-8/2021-22 

1668. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-176

1669. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-177 

1670. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-178 

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1671. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Дигитални свет 2, за други разред ос-
новне школе, писан на мађарско језику и писму;

1672. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеничког комплета Физика 8, за осми разред 
основне школе, писан на словачком језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1673. Решење о давању сагласности за именовање дирек-
торке Центра за социјални рад општине Стара Пазо-
ва;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

1674. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у АП 
Војводини за избор домаћина 9.Спортске олимпијаде 
школске омладине Војводине.

МАЛИ ОГЛАСИ – оглашавање докумената неважећим  
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