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ПОСЕБНИ ДЕО

1675.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон 
и 157/20 – др. закон) и члана 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 15. децембра 2021. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Небојши Војновићу, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 15. де-
цембра 2021. године, престаје рад на положају због протека вре-
мена на које је постављен. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-131/2020-7
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1676.

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 
21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/19 др. Закон и 
157/20 – др. закон), члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине“, број: 37/14) Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 15. децембра 2021. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Небојша Војновић, дипломирани правник, п о с т а в љ а  се 
за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енер-
гетику, грађевинарство и саобраћај, почев од 16. децембра 2021. 
године, на период од три месеца. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-131/2021-8
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1677.

На основу чл. 113. став 2. и 4. и 117. Закона о здравственој зашти-
ти („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 15. децембра 2021. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Николина Филиповић, дипл. правница, именује се за вршиоца 
дужности заменика директора Специјалне болнице за неуролош-
ка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић” Стари 
Сланкамен.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-818/2021
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1678.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-



Страна 2512 - Броj 53 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 15. децембар 2021.

крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 15. децембра 2021. године, донела  
је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управном одбору Дома здравља Сремска Митровица, разре-
шавају се дужности:

- чланови:
1. Никола Милић, представник оснивача;
2. Милица Кусић, представница оснивача;
3. Душко Ромчевић, представник оснивача;
4. др Адил Елхаг, представник запослених;
5. др Бојана Лазић, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-73
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1679.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној  15. децембра  2021. године, 
донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Дома здравља Сремска Митровица, именују 
се:

- председник:
- Богдан Ђурђевић, дипл. правник, представник оснивача;

- чланови:
1. Урош Веселиновић, дипл. економиста, представник ос-

нивача;
2. Др Марија Комарица, докторка медицине, представница 

запослених.

Председник и чланови Управног одбора  Дома здравља Срем-
ска Митровица, именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-74
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1680.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  15. децембра  2021. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорном одбору Дома здравља Сремска Митровица, раз-
решавају се дужности:

- чланови:
1. Жарко Филиповић, представник оснивача
2. Мирослав Раковић, представник оснивача;
3. Др Тања Вујичић, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-75
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1681.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  15. децембра  2021. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Дома здравља Сремска Митровица, именују 
се:

- председница:
- Јадранка Јездић, дипл. економисткиња, представница ос-

нивача;

- чланови:
- Игор Урошевић, дипл. правник, представник оснивача;
- Др Зоран Беломарковић, доктор медицине, специјалиста 

педијатрије, представник запослених.

Председница и чланови Надзорног одбора Дома здравља Срем-
ска Митровица, именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-76
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић
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1682.

На основу члана 8. став 2. Одлуке о начину рада домова учени-
ка и средњих школа са домом ученика на територији Аутономне 
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 10/03 и 8/06), 
као и члана 32. став 1. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. 
децембра 2021. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Статут о измени и допуни Статута 
Средњошколског дома Нови Сад, број: 01-800, који је донео Управни 
одбор Дома ученика на седници одржаној 29. октобра 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-628/2021
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1683.

На основу члана 11. став 1. тачка 7. Покрајинске скупштинске 
Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени 
лист АПВ”, број: 8/06 и 46/17), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. 
децембра 2021. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилника о ор-
ганизацији и систематизацији послова у Канцеларији за инклу-
зију Рома број 528/21, који је донела директорка Канцеларије за 
инклузију Рома, 30. новембра 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-829/2021
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1684.

На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”, 
број: 8/06 и 46/17) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. децембра 2021. годи-
не,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Финан-
сијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2021. годину, коју 
је усвојио Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома, на сед-
ници одржаној 30. новембра 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-19/2021
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1685.

На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке о 
оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”, 
брoj: 8/06 и 46/17), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. децембра 2021. годи-
не,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни Програма 
рада Канцеларије за инклузију Рома за 2021. годину, коју је донео 
Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома, на седници одр-
жаној 30. новембра 2021. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-47/2021
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1686.

На основу чланa 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. 
децембра 2021. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Спомен-збирке Павла Бељанског за 2021. годину, које је усвојио 
Управни одбор Спомен-збирке Павла Бељанског, на седници одр-
жаној 2. децембра 2021. године.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-8/2021-89
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1687.

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о осни-
вању Туристичке организације Војводине („Службени лист АП 
Војводине”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), као и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 15. децембра 2021. године,  д о н е л а   ј е

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 Туристичке организације Војводине за 2021. годину, које је 
усвојио Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 6. 
седници одржаној 30. новембра 2021. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-25/2021
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1688.

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о осни-
вању Туристичке организације Војводине („Службени лист АП 
Војводине“, број: 18/02, 4/08 и 52/15), члана 41. став 4. Закона о 
туризму („Сл. гласник“, бр. 17/19), као и чл. 35. и 36. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
15. децембра 2021. године,  д о н е л а   ј е

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 Програма 
рада Туристичке организације Војводине за 2021. годину, које је 
донео Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 6. 
седници одржаној 30. новембра 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-66/2021
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1689.

На основу члана 69. ст 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, 68/2015 ‒ др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 9. ст. 4. 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 15. децембра  2021. године,                                                  
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О  УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
127 БРОЈ: 401-9/2021-82, „Службени лист АПВ”,

број: 28/2021 од 23. јуна 2021. године

1. УКИДА СЕ РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 127 Број: 401-9/2021-82 од 23. јуна 2021. 
године, објављено у „Службеном лист АПВ”, број 28/2021 од 23. 
јуна 2021. године.

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за eнергетику, грађе-
винарство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финан-
сије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-82-1
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1690.

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, 72/19 149/20 и 118/21), члана 9. ст. 4. и 5. По-
крајинске 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),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. децембра 2021. годи-
не,   д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
127 БРОЈ: 401-9/2021-43 ОД 17. МАРТА 2021. ГОДИНЕ 

1. У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 
БРОЈ: 401-9/2021-43, које је Покрајинска влада донела 17. марта 
2021. године („Службени лист АПВ”, број: 14/21), у тачки 1. став 1. 
бројке и речи: „12.522.000,00 динара (словима: дванаест милиона 
пет стотина двадесет две хиљаде и 00/100)”, замењују се бројкама 
и речима: „7.080.000,00 динара (словима: седам милиона осамде-
сет хиљада динара и 00/100)”.

У ставу 2. бројка: „12.522.000,00”, замењује се бројком: 
„7.080.000,00.”

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и на-
учноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за фи-
нансије.
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3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-43-1
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1691.

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, 72/19 149/20 и 118/21), члана 9. ст. 4. и 5. По-
крајинске 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), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. децембра 2021. годи-
не,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
127 БРОЈ: 401-9/2021-50 ОД 14. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ 

1. У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве 127 БРОЈ: 401-9/2021-50, које је Покрајинска влада донела 14. 
априла 2021. године („Службени лист АПВ”, број /21), у тачки 1. 
став 1. бројке и речи: „950.000,00 динара (словима: деветсто пе-
десет хиљада динара и 00/100)”, замењују се бројкама и речима: 
„876.000,00 динара (словима: осамсто седамдесет шест хиљада 
динара и 00/100)”.

У ставу 2. бројка: „950.000,00” замењује се бројком: 
„876.000,00.”

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-50-1
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1692.

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, 72/19 149/20 и 118/21), члана 9. ст. 4. и 5. По-
крајинске 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),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. децембра 2021. годи-
не,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
127 БРОЈ: 401-9/2021-52 ОД 29. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ 

1. У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 
БРОЈ: 401-9/2021-52, које је Покрајинска влада донела 29. априла 
2021. године („Службени лист АПВ”, број: 21/21), у тачки 1. став 1. 
бројке и речи: „15.000.000,00 динара (словима: петнаест милиона 
динара и 00/100)”, замењују се бројкама и речима: „14.250.000,00 
динара (словима: четрнаест милиона двесто педесет динара и 
00/100)”.

У ставу 2. бројка: „15.000.000,00”, замењује се бројком: 
„14.250.000,00.”

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-52-1
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1693.

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,  149/20 и 118/21), а у вези с чланом 9. 
ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине 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 15. 
децембра  2021. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА 

У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средстава планиранa Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину у изно-
су од 17.265.500,00 динара (словима: седамнаест милиона двес-
то шездесет пет хиљада пет стотина динара и 00/100) – према 
буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Раздео 14 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ 17.265.500,00

Глава 00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и са-
обраћај 17.265.500,00

Програм 0501  Планирање и спровођење енергетске политике 2.865.500,00
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Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Програмска активност /
пројекат 1001 Стручни, административни и надзорни послови 1.000.000,00

Функционална
класификација 430 Гориво и енергија 1.000.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 1.000.000,00

Економска класификација 423 Услуге по уговору 1.000.000,00

 4235 Стручне услуге 1.000.000,00

Програмска активност /
пројекат

1011 Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и 
рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђи-
вање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине

1.865.500,00

Функционална
класификација 430 Гориво и енергија 1.865.500,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 1.865.500,00

Економска класификација 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 300.000,00

 4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 300.000,00

Економска класификација 423 Услуге по уговору 1.565.500,00

 4235 Стручне услуге 1.565.500,00

Програм 0502 Енергетска ефикасност 13.200.000,00

Програмска активност /
пројекат

4008 Уградња котлова с већим степеном корисног дејства у јав-
ним установама на територији АП Војводине 13.200.000,00

Функционална
класификација 430 Гориво и енергија 13.200.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања  буџета 13.200.000,00

Економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 13.200.000,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 13.200.000,00

Програм 0701 Уређење и надзор у области саобраћаја 1.200.000,00

Програмска активност /
пројекат 1007 Манифестација „Међународни сајам саобраћаја” 500.000,00

Функционална
класификација 450 Саобраћај 500.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања  буџета 500.000,00

Економска класификација 421 Стални трошкови 500.000,00

4216 Закуп имовине и опреме 500.000,00

Програмска активност /
пројекат

1013 Организовање рада тела за кординацију безбедности сао-
браћаја на путевима 700.000,00

Функционална
класификација 450 Саобраћај 700.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања  буџета 700.000,00

Економска класификација 423 Услуге по уговору 700.000,00

4235 Стручне услуге 700.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14 17.265.500,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајин-
ском секретаријату за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи при-
ходи и примања буџета, износ од 17.265.500,00 динара, економска 
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.

Годишњи план и периодично право потрошње апропријације 
из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајинског секрета-
ријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 17.265.500,00 
динара, а у истом износу увећава се апропријација текуће буџет-
ске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије, на 
годишњем и периодичном нивоу права потрошње. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај и Покрајински секретаријат 
за финансије. 

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војво-
дине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-8/2021-23
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1694.

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,  72/19 149/20 и 118/21), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине 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. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 15. децембра 2021. године, д  о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА

У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину – у из-
носу од 3.161.102,00 (словима: три милиона једна стотина шез-
десет једна хиљада једна стотина два динара и 00/100) – према 
буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Раздео 06 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 3.161.102,00

Глава 00    ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НА-
ЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 3.161.102,00

Програм 2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 866.642,00

Програмска
активност

1002 Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и дирек-
торе 866.642,00

Функционална
класификација 980 Образовање некласификовано на другом месту 866.642,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 866.642,00

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 866.642,00

Економска
класификација 4235 Стручне услуге 866.642,00

Програм 2002 Предшколско васпитање 141.000,00

Програмска
активност  1002 Модернизација инфраструктуре предшколских установа 141.000,00

Функционална
класификација 910 Предшколско и основно образовање 141.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 141.000,00

Економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 141.000,00

Економска
класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 141.000,00

Програм 2003 Основно образовање 162.000,00

Програмска
активност 1004 Подизање квалитета основног образовања 162.000,00

Функционална
класификација 910 Предшколско и основно образовање 162.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 162.000,00

Економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 162.000,00

Економска
класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 162.000,00

Програм 2004 Средње образовање 843.460,00

Програмска
активност 1002 Подизање квалитета средњег образовања 743.460,00

Функционална
класификација 920 Средње образовање 743.460,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 743.460,00

Економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 743.460,00
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Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Економска
класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 743.460,00

Програмска
активност  1005 Модернизација инфраструктуре средњих школа 100.000,00

Функционална
класификација 920 Средње образовање 100.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 100.000,00

Економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 100.000,00

Економска
класификација 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 100.000,00

Програм 2007 Подршка у образовању ученика и студената 297.000,00

Програмска
активност 1006 Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда 297.000,00

Функционална
класификација 960 Помоћне услуге образовању 297.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 297.000,00

Економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 297.000,00

Економска
класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 297.000,00

Програм 1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 851.000,00

Програмска
активност 1003 Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини 489.700,00

Функционална
класификација 840 Верске и остале услуге заједнице 489.700,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 489.700,00

Економска
класификација 481 Дотације невладиним организацијама 489.700,00

Економска
класификација 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 489.700,00

Програмска
активност  1006 Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини 361.300,00

Функционална
класификација 111 Извршни и законодавни органи 361.300,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 361.300,00

Економска
класификација 481 Дотације невладиним организацијама 361.300,00

Економска
класификација 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 361.300,00

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 3.161.102,00 динара.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке и периодич-
но право потрошње смањује се у оквиру Покрајинског секрета-
ријата за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице за укупно 3.161.102,00 динара, а у истом 
износу увећава се апропријација текуће буџетске резерве у окви-
ру Покрајинског секретаријата за финансије, на годишњем и 
периодичном нивоу права потрошње. 

2. 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. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-8/2021-24
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1695.

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, 149/20 и 118/21), а у вези с чланом 9. 
ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине 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 15. 
децембра 2021. године, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА 

У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину – у из-
носу од 4.058.000,00 (словима: четири милиона педесет осам 
хиљада динара и 00/100) – према буџетским класификацијама 
приказаним у следећој табели:

Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Раздео 13 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 4.058.000,00

Глава 00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност 4.058.000,00

Програм 0201 Развој науке и технологије  3.798.000,00

Програмска
активност  1001 Стручна и административна подршка развоју науке 1.300.000,00

Функционална
класификација 140 Основно истраживање 1.300.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 1.300.000,00

Економска
класификација 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.300.000,00

Економска
класификација 4235 Стручне услуге 1.300.000,00

Програмска
активност  1012 Подршка развоју научно-истраживачке делатности 2.498.000,00

Функционална
класификација 140 Основно истраживање 2.948.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 2.948.000,00

Економска
класификација 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 838.000,00

Економска
класификација 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 838.000,00

Економска
класификација 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 1.660.000,00

Економска
класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1.660.000,00

Програм 2005 Високо образовање  260.000,00

Програмска
активност  1002 Подршка раду високообразовних установа  260.000,00

Функционална
класификација 940 Високо образовање 260.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 260.000,00

Економска
класификација 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 260.000,00

Економска
класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 260.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласи-

фиковане на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи при-
ходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства 
резерве, 4991 Средства резерве у укупном износу од 4.058.000,00 
динара.



Страна 2520 - Броj 53 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 15. децембар 2021.

Годишњи план и периодично право потрошње апропријација 
из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајинског секрета-
ријата за високо образовање и научноистраживачку делатност за 
4.058.000,00 динара, а у истом износу увећава се апропријација 
текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за 
финансије, на годишњем и периодичном нивоу права потрошње. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и на-
учноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за фи-
нансије. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-8/2021-25
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1696.

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, 72/19 149/20 и 118/21), 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),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. децембра 2021. годи-
не,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 13 – Покрајинском секретаријату за високо образовање 
и научноистраживачку делатност, Програм 2005 Високо образо-
вање, Програмска активност 1003 Модернизација инфраструкту-
ре високог образовања, функционална класификација 940 Високо 
образовање, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, износ од 963.168,00 динара (словима: девет стотина шез-
десет три хиљаде сто шездесет осам динара и 00/100), на економ-
ској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, од-
носно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, 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 963.168,00 динара, а периодично право потрошње – квота 
– увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређен период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу 
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог 
решења, усмериће се Универзитету у Новом Саду, Природно-ма-
тематичком факултету, Нови Сад, а намењена су за финансирање 
набавке и постављања топлотне пумпе за виваријум.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и на-
учноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за фи-
нансије.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-179
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1697.

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 , 149/20 и 118/21), члана 9. ст. 4. и 5. По-
крајинске 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),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. децембра 2021. годи-
не,  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 14 Покрајинском секретаријату за енергетику, грађе-
винарство и саобраћај, Програм 0701 Уређење и надзор у области 
саобраћаја, Програмска активност 1003 Развој саобраћаја и путне 
инфраструктуре, функционална класификација 450 Саобраћај, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
на економској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима 
власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти из-
нос од 12.089.500,00 динара (словима: дванаест милиона осамде-
сет девет хиљада пет стотина динара и 00/100), због непланира-
них средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 12.089.500,00 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 секре-
таријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, по основу 
употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распо-
реду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, 
намењено је јединицама локалне самоуправе на територији АП 
Војводине за финансирање развоја саобраћаја и путне инфра-
структуре, чији је циљ повећање безбедности учесника у сао-
браћају – додела средстава релизоваће се путем  конкурса .
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за енергетику, грађевинарство и саобраћај преузеће обавезу, на 
основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико друга-
чије није законом прописано. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-180
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1698.

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 ,149/20 и 118/21), члана 9. ст. 4. и 5. По-
крајинске 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),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. децембра 2021. годи-
не,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 14 Покрајинском секретарија-
ту за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Програм 0701 
Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 
1003 Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, функционална 
класификација 450 Саобраћај, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, на економској класификацији 424 
Специјализоване услуге, 4249 Остале специјализоване услуге 
износ од 1.000.000,00 динара (словима: један милион динара и 
00/100), због непланираних средстава на апропријацији за реа-
лизацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 1.000.000,00 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 енергетику, грађевинарство и саобраћај, по основу упо-
требе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду 
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, на-
мењено је за релизацију идејног решења за површинску кружну 
раскрсницу у Врднику.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за енергетику, грађевинарство и саобраћај преузеће обавезу, на 
основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико друга-
чије није законом прописано. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-181
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1699.

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 ,149/20 и 118/21), 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),  Покрајинска влада, на седници 
одржаној 15. 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 14 Покрајинском секретаријату за енергетику, грађе-
винарство и саобраћај, Програм 0501 Планирање и спровођење 
енергетске политике, Пројекат 4016 Примена соларне енергије у 
пољопривредним газдинствима, функционална класификација 
430 Гориво и енергија, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања буџета, на економској класификацији 454 Субвенције 
приватним предузећима, 4542 Капиталне субвенције приватним 
предузећима износ од 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона 
динара и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 5.000.000,00 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 енергетику, грађевинарство и саобраћај, по основу употре-
бе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је 
за суфинансирање пољопривредних газдинстава за набавку и мон-
тажу нових фотонапонских соларних панела с пратећом опремом. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за енергетику, грађевинарство и саобраћај преузеће обавезу, на 
основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико друга-
чије није законом прописано. 
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5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-182
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1700.

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, 149/20 и 118/21), члана 9. ст. 4. и 5. По-
крајинске 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),  
Покрајинска влада , на седници одржаној 15. децембра 2021. годи-
не,   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 
06 – Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице, Програм 
2003 Основно образовање, Програмска активност 1006 Модерниза-
ција инфраструктуре основних школа, функционална класифика-
ција 910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 
01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфе-
ри осталим нивоима власти, износ од 3.161.102,00 динара (слови-
ма: три милиона сто шездесет једна хиљада сто два динара и 
00/100), 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 3.161.102,00 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 секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским кла-
сификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Основној 
школи „Темеркењ Иштван” у Торњошу, за финансирање из-
вођења радова на инвестиционом одржавању свлачионица с 
тоалетима и канцеларије професора у школи.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секратаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – национал-
не 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: 401-9/2021-183
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1701.

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, 149/20 и 118/21), члана 9. ст. 4. и 
5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне по-
крајине 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 15. 
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 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 13 Покрајински секретаријат за високо обра-
зовање и научноистраживачку делатност, Програм 2005 Високо 
образовање, Програмска активност 1002 Подршка раду високо-
образовних установа, функционална класификација 940 Високо 
образовање, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета,  износ  од  9.500.000,00 динара  (словима: девет мили-
она пет стотина хиљада  динара и 00/100) на економској класи-
фикацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 
Текући трансфери осталим нивоима власти, а због недовољно 
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене 
из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 9.500.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређен период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за високо образовање и научноистраживачку делат-
ност, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Универзитету у Новом Саду, Фа-
култету спорта и физичког васпитања Нови Сад, а намењено је 
за финансирање текуће поправке и одржавања зграде Центра 
за спорт.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и на-
учноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за фи-
нансије.

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



15. децембар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 53 - Страна 2523

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-184
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1702.

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 ,149/20 и 118/21), члана 9. ст. 4. и 5. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20 
,27/21 и 38/21) као и  члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. децембра 2021. годи-
не,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајински секретаријат за об-
разовање, прописе, управу и националне мањине –  националне 
заједнице, Програм 2004 Средње образовање, Програмска ак-
тивност 1005 Модернизација инфраструктуре средњих школа, 
функционална класификација 920 Средње образовање, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
2.910.936,00 динара  (словима: два милиона девет стотина де-
сет хиљада девет стотина тридесет шест динара и 00/100), због 
недовољно планираних средстава на апропријацији за реализа-
цију намене из тачке 2. овог решења.  

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 2.910.936,00 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 одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује 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, усмериће се Митровачкој 
гимназији, Сремска Митровица, за финансирање адаптације са-
нитарног мушког тоалета на првом спрату у  школи.

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 секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – национал-
не 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: 401-9/2021-185
Нови Сад, 15. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1703.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, изда-
вање и употребу превода уџбеника РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМА-
ТИКА, уџбеник за први разред гимназије, писан на словачком јези-
ку и писму, аутора  Филипа Марића, 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:  128-61-301/2021-01
Дана:  13. 12. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1704.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, из-
давање и употреба уџбеничког комплета – РУМУНСКИ ЈЕЗИК 6, за 
шести разред основне школе, који се састоји од: Читанке, уџбеник за 
шести разред основне школе, ауторке Елене Кожкокар и Уџбеник – Ру-
мунски језик, ауторки Романце Јовановић и Романце Гланде Крачун, 
писан на румунском језику и писму, од школске 2021/2022. године.

II

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

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-296/2021-01
Дана:  15. 12. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
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1705.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука, 
37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) а у вези с чланом 124. Закона о социјал-
ној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 24/11), 
д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ГОРДАНЕ ЛУКИЋ, 
дипломиране правнице из Оџака на дужност директорке Центра 
за социјални рад „Оџаци” у Оџацима.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-842/2021
Нови Сад, 9. децембар 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

1706.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука, 
37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) а у вези с чланом 124. Закона о социјал-
ној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 24/11), 
д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЛАНЕ ВУЈИЋ КОСЕД-
НАР, дипломиране правнице из Новог Сада на дужност дирек-
торке Центра за социјални рад општине Мали Иђош.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-843/2021
Нови Сад, 13. децембар 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

OGLASNI DEO

1707.

На основу члана 4. Одлуке о поступку и критеријумима за до-
делу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну поли-
тику, демографију и равноправност полова за реализацију Про-
грама унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини 
Војводини у 2021. години и Одлуке о изменама и допуни Одлуке о 
поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског се-
кретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите 
у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години („Службени 
лист АПВ”, бр. број 04/21, 43/21 и 52/21), Решења о покретању 
поступка јавног конкурса, број: 139-401-8510/2021-01-2 од 09. 
децембра 2021. године, а у вези с Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годи-
ну („Службени лист АПВ”, бр. број 66/2020, 27/2021- ребаланс и 
38/2021 -ребаланс), Покрајински секретаријат за социјалну поли-
тику, демографију и равноправност полова расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ 

МЕРА, АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2021. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова ‒ у складу с Покрајинском скупштин-
ском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова за 

2021. годину ‒ за реализацију Програма унапређења социјалне 
заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години доде-
лиће укупно 187.400.000,00 динара.

Средства по овом јавном конкурсу додељиваће се по поступку 
и критеријумима утврђеним Одлуком о поступку и критеријуми-
ма за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова за реализацију 
Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покраји-
ни Војводини у 2021. години и Одлуком о изменама и допуни 
Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава По-
крајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова за реализацију програма унапређења со-
цијалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2021. годи-
ни („Службени лист АПВ”, број 04/21, 43/21 и 52/21).

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним 
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. 
годину. 

Корисници средстава додељених по овом јавном конкурсу 
дужни су да програме, мере и активности реализују  до 30. јуна 
2022. године.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова за реализацију Програма унапређења со-
цијалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2021. годи-
ни, по овом јавном конкурсу, доделиће укупно 37.000.000,00 ди-
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нара за финансирање, односно суфинансирање програма, мера и 
активности намењених за подизање квалитета и стандардизацију 
услуга које се пружају корисницима услуга социјалне заштите:

- деце и младих: без родитељског старања или у ризику од 
губитка родитељског старања; са сметњама у развоју; у 
сукобу с родитељима, старатељом и заједницом; жртве 
злостављања и занемаривања, насиља и експлоатације и 
жртве трговине људима;

- одраслих и старијих чији су благостање, безбедност и 
продуктиван живот у друштву угрожени ризицима услед 
старости, инвалидитета, болести, породичних и других 
животних околности.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Средства из члана 2. Одлуке о поступку и критеријумима за 
доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну поли-
тику, демографију и равноправност полова за реализацију Про-
грама унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини 
Војводини у 2021. години и Одлуке о изменама и допуни Одлуке о 
поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског се-
кретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите 
у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години („Службени 
лист АПВ”, број 04/21, 43/21 и 52/21), у висини од 37.000.000,00 ди-
нара могу се доделити установама социјалне заштите за смештај 
корисника на територији Аутономне покрајине Војводине, чији је 
оснивач Аутономна покрајина Војводина, а намењена су за поди-
зање квалитета и стандардизацију услуга које се пружају корис-
ницима услуга социјалне заштите.

На конкурсу не могу учествовати индиректни корисници буџета 
Аутономне покрајине Војводине, чије је финансирање уређено ак-
тима које доноси или на њих дају сагласност Скупштина Аутономне 
покрајине Војводине или Покрајинска влада и привредни субјекти.”

Пријаве подносилаца којима су додељивана средства у прет-
ходна два спроведена јавна конкурса поменутог секретаријата, 
а који нису у утврђеном року доставили извештај о наменском 
утрошку средстава ‒ неће се разматрати.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, искљу-
чиво на обрасцу пријаве који се може преузети на интернет стра-
ници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs  
и у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 
број 16, III спрат, канцеларија 26 (број телефона: 021/487-4400).

Пријаве се подносе путем поште на адресу ‒ Покрајински се-
кретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад или 
лично на Писарници покрајинских органа управе у згради По-
крајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови 
Сад, с назнаком ‒ „За конкурс”.

Пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу и које нису 
предмет јавног конкурса, као и неблаговремене и недопуштене 
пријаве (пријаве од стране субјеката који нису предвиђени кон-
курсом), неће се разматрати.

Конкурсна документација се не враћа. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс, са осталом потребном документацијом, 
подноси се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
дневном листу „Курир“ и на интернет страници Покрајинског се-
кретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, а најкасније до 18. децембра 2021. године.

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи коми-
сија коју образује покрајински секретар за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова. 

Комисија процењује и вреднује доделом одговарајућег броја 
бодова, према следећим критеријумима: 

1. Према референцама делатности, односно послова и програма 
за област у којој се они реализују (од 0 до 40 бодова):

- усклађеност пројектних садржаја с предметом јавног 
конкурса и релевантност за област у којој се реализује 
јавни конкурс (до 10 бодова);

- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и ре-
зултати пројекта и њихова усклађеност с временском ди-
намиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);

- број директних корисника пројекта и капацитети подно-
сиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);

- потенцијал одрживости и надградње пројекта (до 10 бо-
дова).

2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних 
активности (од 0 до 30 бодова): 

- допринос степену унапређивања стања у области со-
цијалне заштите; 

- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и 
квалитета живота циљне групе.

3. Према економичности буџета, усклађености буџета с пла-
нираним активностима и постојању суфинансирања пројекта из 
других извора (од 0 до 30 бодова):

- процена економичности буџета и усклађености буџета с 
планираним активностима (до 10 бодова);

- висина тражених средстава за реализацију активности 
(до 10 бодова);

- степен обезбеђености сопствених средстава или средста-
ва из других извора (до 10 бодова).

Комисија сачињава листу вредновања и рангирања пријава на 
јавни конкурс применом критеријума из члана 9. ове одлуке, у 
року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. 

Листа вредновања и рангирања пријава објављује се на ин-
тернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну по-
литику, демографију и равноправност полова и учесници јавног 
конкурса имају право приговора, увида у поднете пријаве и 
приложену документацију у року од три дана од дана њеног 
објављивања. 

О приговору учесника јавног конкурса одлуку доноси комисија 
у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Након одлучивања по поднетим приговорима, комисија са-
чињава предлог коначне листе вредновања и рангирања пријава 
на јавни конкурс, која се објављује на интернет страници помену-
тог секретаријата и доставља покрајинском секретару ради одлу-
чивања о додели и висини средстава.

О додели средстава и висини средстава, решењем које је 
коначно, одлучује покрајински секретар за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова, у року од 30 дана од дана 
објављивања предлога коначне листе вредновања и рангирања 
пријава на јавни конкурс. 

Секретаријат и корисник средстава, закључују уговор којим 
се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних 
страна, а нарочито: предмет финансирања - пројекат, рок за реа-
лизацију уговора, износ средстава, обавезе у случају ненаменског 
трошења средстава обезбеђених за реализацију пројекта, однос-
но неизвршења уговорних обавеза и друго.
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Решење о додели средстава објављује се на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Додатне информације на број телефона 021/487-4400;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ,

ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

БРОЈ: 139-401-8511/2018-01-08
ДАТУМ: 10 12. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Предраг Вулетић

1708.

На основу члана 16. члана 24. и 41. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 
37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 
и 38/2021) и чл. 4. Правилника о додели бесповратних подстицај-
них средстава за суфинансирање реализације пројеката примене 
соларне енергије у пољопривредним газдинствима број 143-401-
7967/2021-02 од 26. октобра 2021. године, који је донео покрајин-
ски секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а у вези с 
чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 
66/2020, 27/2021 – ребаланс и 38/2021 - ребаланс)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад

Дана: 15. децембра 2021. године
објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ JAВНОГ КОНКУРСА
ЗА

ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА

 ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ 
ГАЗДИНСТВИМА

Члан 1.

У Јавном конкурсу за доделу бесповратних подстицајних 
средстава за суфинансирање реализације пројеката примене со-
ларне енергије у пољопривредним газдинствима, број 143-401-
7967/2021-02, објављеним на сајту Секретаријата, дневном листу 
„Дневник“ 28. октобра 2021. године и „Службеном листу АПВ“ 
број 45/2021, у алинеји „III Услови Конкурса“ тачка 1. „Укупан 
износ за расподелу средстава је 14.000.000,00 динара (словима: 
четрнаестмилионадинара и 00/100)” мења  се и гласи: „Укупан 
износ за расподелу средстава је 19.000.000,00 динара (словима: 
деветнаестмилионадинара и 00/100)“.

Члан 2.

У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Огњен Бјелић

1709.

На основу чланова 16, 24. и 41. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/2014, 
54/2014-други пропис, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и 
члана 4. Правилника о поступку доделе бесповратних средстава ло-
калним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфи-
нансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2021. години, 
број 143-401-8835/2021-05 од 01. децембра 2021. године, који је донео 
покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а у 
вези с чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ауто-
номне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, 
број 66/2020, 27/2021-ребаланс, 38/2021-ребаланс и 50/2021-ребаланс),

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад

дана: 15. децембра 2021. године
објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ JAВНОГ КОНКУРСА
ЗА

ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ 
САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ 

ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА 
САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

У 2021. ГОДИНИ
број: 143-401-8835/2021-05

Члан 1.

У Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним 
самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинанси-
рање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2021. години, 
број 143-401-8835/2021-05, објављеним у дневном листу ‚’Дневник’’ 
03. децембра 2021. године, истог дана и на интернет презентацији 
Секретаријата, као и у ‚’Службеном листу АПВ’’ број 51/2021, 01. де-
цембра 2021. године, у алинеји „III Услови Конкурса“ тачка 1. „Уку-
пан износ за расподелу средстава је 24.438.917,66 динара“ мења се и 
гласи: „Укупан износ за расподелу средстава је 36.528.417,66 динара“

Члан 2.

У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Огњен Бјелић



15. децембар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 53 - Страна 2527



Страна 2528 - Броj 53 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 15. децембар 2021.



15. децембар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 53 - Страна 2529



Страна 2530 - Броj 53 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 15. децембар 2021.

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1675. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за енергети-
ку, грађевинарство и саобраћај

1676. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај 

1677. Решење о именовању вршиоца дужности замени-
ка директора Специјалне болнице за неуролошка 
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гња-
тић“ Стари Сланкамен 

1678. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља Сремска Митровица 

1679. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља Сремска Митровица 

1680. Решење о разрешењу председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома здравља Сремска Митровица 

1681. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Дома здравља Сремска Митровица 

1682. Решење о давању сагласности на Статут о измени и 
допуни Статута Средњошколског дома Нови Сад 

1683. Решење о давању сагласности на Правилник о изме-
нама Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Канцеларији за инклузију Рома 

1684. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 
и допунама Финансијског плана Канцеларије за ин-
клузију Рома за 2021. годину

1685. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 
и допунама Програма рада Канцеларије за инклузију 
Рома за 2021. годину 

1686. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Спомен-збирке Павла Бељанског 
за 2021. годину 

1687. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Туристичке организације Војво-
дине за 2021. годину 

1688. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Туристичке организације Војводине за 
2021. годину 

1689. Решење о укидању Решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве  127 број: 401-9/2021-82 

1690. Решење о измени Решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-43 

1691. Решење о измени Решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-50 

1692. Решење о измени Решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-52 

1693. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број: 401-8/2021-23 

1694. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број: 401-8/2021-24 

1695. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број: 401-8/2021-25

1696. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-179 

1697. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-180

1698. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-181

1699. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-182

1700. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-183 

1701. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-184

1702. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-185

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1703. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Рачунарство и информатика, за први 
разред гимназије, писан на словачком  језику и писму;

1704. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеничког комплета Румунски језик 6, за шести 
разред основне школе, писан на румунском језику и 
писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1705. Решење о давању сагласности за именовање дирек-
торке Центра за социјални рад општине „Оџаци“ у 
Оџацима;

1706. Решење о давању сагласности за именовање дирек-
торке Центра за социјални рад општине Мали Иђош;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1707. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинанси-
рање мера, активности и програма у области социјал-
не заштите у 2021. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1708. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу 
бесповратних подстицајних средстава за суфинанси-
рање реализације пројеката примене соларне енергије 
у пољопривредним газдинствима;

1709. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповрат-
них средстава локалним самоуправама у Аутономној 
покрајини Војводини за суфинансирање развоја сао-
браћаја и путне инфраструктуре у 2021. години.
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2523

2523

2524

2524
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Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна

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

С А Д Р Ж А Ј


