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На основу чл. 35. и 36. став 1. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 
37/14), као и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист 
АП Војводине”, број: 54/21), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 22. децембра 2021. године,  донела је

ПОКРАЈИНСКУ  УРЕДБУ
О ПOВРАЋАJУ НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА
ОСТАЛИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА,

КОЈИ НИСУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ
РАЧУНА ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ,
А ПРИПАДАЈУ ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Члан 1.

Овом уредбом уређују се рокови, начин утврђивања, као и по-
ступак повраћаја неутрошених буџетских средстава на рачун из-
вршења буџета Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: 
буџет АП Војводине) од стране осталих корисника јавних сред-
става Аутономне покрајине Војводине, који припадају јавном сек-
тору, а нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора 
Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: остали корис-
ници јавних средстава). 

У смислу става 1, под осталим корисницима јавних средстава 
подразумевају се: јавна предузећа која је основала Аутономна по-
крајина Војводина (у даљем тексту: АП Војводина) и правна лица 
над којима АП Војводина има директну или индиректну контро-
лу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу 
управљања. 

Члан 2.

Повраћај средстава из члана 1. односи се на средства која оста-
ли корисници јавних средстава нису утрошили за финансирање 
расхода и издатака у 2021. години, односно за која нису преузели 
обавезе, а пренета су им закључно са 31. децембром 2021. године 
– у складу са актом о буџету и годишњим програмом рада / фи-
нансијским планом за 2021.годину. 

Члан 3.

Рок за повраћај неутрошених буџетских средстава, пренетих у 
2021. години на рачун извршења буџета АП Војводине, јесте 31. 
јануар 2022. године. 

Члан 4.

Износ средстава за повраћај утврђује се као разлика између 
средстава која су им пренета из буџета АП Војводине за 2021. го-
дину за редован рад и за реализацију програмских активности 
и/или пројеката утврђених годишњим програмом рада и финан-
сијским планом и износа обавеза преузетих у складу с годишњим 
програмом рада и финансијским планом за 2021. годину. 

Члан 5.

Остали корисници јавних средстава из члана 1. став 2. дуж-
ни су да – најкасније до 28. јануара 2022. године – директном 
буџетском кориснику који му је средства пренео доставе податке 
о износу средстава за повраћај, утврђен на начин прописан овом 
уредбом, на обрасцу Повраћај средстава осталих корисника јав-
них средстава (ПКЈС), који је саставни део ове уредбе. 

Члан 6.

Директни буџетски корисници који су пренели средства дужни 
су да провере податке из обрасца ПКЈС и податке из извештаја о 
реализацији програмских активности и/или пројеката спроведе-
них у складу с програмом рада, односно финансијским планом 
осталих корисника јавних средстава. 

Члан 7.

Након провере података из обрасца ПКЈС, директни буџетски 
корисник га оверава и доставља Покрајинском секретаријату 
за финансије, за потребе евидентирања потраживања у главној 
књизи консолидованог рачуна трезора за износ средстава, који је 
утврђен као обавеза за повраћај у корист буџета АП Војводине. 

Члан 8.

Средства пренета из буџета АП Војводине у 2021. години за 
финансирање редовног рада осталих корисника јавних средстава 
у тој години, за која нису преузете обавезе до краја 2021. године, 
не могу се користити у 2022. години. 
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Члан 9.

Средства или део средстава – примљених из буџета АП Војво-
дине за 2021. годину за реализацију одређених програма, од-
носно програмских активности и/или пројеката, планираних у 
годишњем програму рада и финансијском плану – могу остати 
на коришћењу код осталих корисника јавних средстава уколико 
њихова реализација из оправданих разлога није започета или ако 
је у току, уз писану сагласност директног буџетског корисника 
који је средства пренео. 

Члан 10.

Остали корисници јавних средстава из члана 9. подносе захтев 
за задржавање неутрошених средстава директном буџетском ко-
риснику који је исплатио та средства, на обрасцу Захтев за оцену 
оправданости (ПКЈС/1), који је саставни део ове уредбе. 

Директни буџетски корисник цени оправданост захтева ос-
талих корисника јавних средстава за задржавање неутрошених 
средстава и – уколико сматра оправданим – даје сагласност да 
неутрошена средства у траженом износу остану на коришћењу 
код осталих корисника јавних средстава за намену утврђену го-
дишњим програмом рада / финансијским планом, односно за реа-
лизацију програмских активности и/или пројеката. 

Средства из претходног става овог члана остали корисници 
јавних средстава дужни су да укључе у годишњи програм рада, 
односно у финансијски план за 2022. годину. 

Члан 11.

Са средствима пренетим осталим корисницима јавних сред-
става из буџета АП Војводине ранијих година, која до краја 2021. 
године нису утрошена за намену за коју су добијена – у складу 
с годишњим програмом рада односно финансијским планом, по-
ступа се у складу са овом уредбом. 

Члан 12.

Ова покрајинска уредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводи-
не”, a примењује се од 1. јануара 2022. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-8922/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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Образац ПКЈС/1 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(назив осталог корисника јавних средстава)

______________________   ___________________ 

(ПИБ)   (матични број) 

____________________________________________     

(седиште и адреса)     

________________________________________________ 

(директни буџетски корисник који је пренео средства) 

ЗАХТЕВ ЗА ОЦЕНУ ОПРАВДАНОСТИ 

преноса неутрошених буџетских средстава у наредну буџетску годину

Програмска активност / пројекат (навести шифру и назив) 1

_____________________________________________________________________________________

Износ обавеза преузетих закључно са 31.12. 2021. године   ___________________________________  

Пренета средства из буџета за реализацију програмске активности / пројекта, закључно са 31.12.2021. године _________________
______________________________________________________________ 

Износ неутрошених средстава на дан 31.12. 2021. године ____________________________________

Молим да неутрошена средства – у износу од __________________ – остану на коришћењу у наредној буџетској години осталом 
кориснику јавних средстава за реализацију програмске активности / пројекта, односно за намену утврђену програмом рада и финан-
сијским планом до окончања активности, а најкасније до ________________ године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Програмска активност односно пројекат није реализован због следећих разлога: _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________

Планирани рок завршетка програмске активности / пројекта: _____________________________________________________
________________________________  влашћено лице осталогкорисника јавних средстава 

__________________________________ 
_________________________године
(датум)
_______________________________________________  
(назив директног буџетског корисника)

1  За сваку програмску активност / пројекат потребно је доставити посебан захтев за оцену оправданости.
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САГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
У НАРЕДНУ БУЏЕТСКУ ГОДИНУ 2

На основу захтева за оцену оправданости преноса средстава у наредну буџетску годину, заведеног у _____________________
____________________________________________, под бројем___________, ___________________________________
____________________________________________

(назив директног буџетског корисника)

даје се сагласност да неутрошена средства – у износу од _________________ – остану на коришћењу осталом кориснику јавних 
средстава 

________________________________________________________________________________,
                                                      (назив осталогкорисника јавних средстава)
за реализацију _____________________________________________________________,
                                                             (назив програмске активности / пројекта)

и обавезује се да их уврсти у годишњи програм рада / финансијски план за 2022. годину.

Нови рок за реализацију програма / програмске активности / пројекта ______________године.

  

овлашћено лице директног буџетског корисника
_____________________________

_______________________. године
             (датум)

2 Сагласност за пренос неутрошених буџетских средстава у наредну годину доставити уз сваки појединачни захтев за оцену оправданости.
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1740.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ ,ˮ 
број: 37/14) а у вези с чланом 246. став 1. Закона о раду („Службени 
гласник РС ,ˮ број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење),  Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 22. децембра 2021. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Овлашћује се Чедомир Божић, члан Покрајинске владе и по-
крајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
да у име оснивача закључи Колективни уговор код послодавца 
Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 031-332/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1741.

На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број: 18/19 и 21/19 - испр.) и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број: 37/14)  Покрајинска влада, на седници одржаној 
22. децембра 2021. године, д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Решењу о образовању Жалбене комисије Аутономне покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ“, број: 68/16), у тачки I  став 
2. алинеја прва мења се и гласи:

„- Сандра Срдановић, дипломирани правник, шеф Секретаријата 
Скупштине Аутономне покрајине Војводине;“, а алинеја трећа брише се. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-79/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1742.

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 22. 
децембра 2021. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Статут Пољопривредне школе са домом 
ученика Бачка Топола, број: 887/2021, донет на седници Школског 
одбора одржаној 9. марта 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-579/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1743.

На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. става 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 1, алинејa 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. децембра 
2021. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута По-
крајинског завода за заштиту споменика културе – Петроварадин, коју 
је донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту споменика кул-
туре – Петроварадин, на седници одржаној 30. новембра 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-841/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

ПОСЕБНИ ДЕО
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1744.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број: 3/01) 
и чл. 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 22. децембра 2021. годи-
не,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене Програма рада Покрајинског фон-
да за развој пољопривреде за 2021. годину, који је донео Савет 
Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на 15. седници одр-
жаној 10. децембра 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-57/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1745.

На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број: 3/01) 
и чл. 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 22. децембра 2021. годи-
не,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене Финансијског плана Покрајин-
ског фонда за развој пољопривреде за 2021. годину, који је донео 
Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на 15. седни-
ци одржаној 10. децембра 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-98/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1746.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине”, број: 37/14) и члана 11. став 2. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме” („Службени 
лист АП Војводине”, број: 53/16), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 22. децембра 2021. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Годишњи програм пословања ЈП-а 
„Војводинашуме”, Петроварадин, за 2022. годину, који је донео 
Надзорни одбор ЈП-а „Војводинашуме”, Петроварадин, на X сед-
ници одржаној 30. новембра 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-50/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1747.

На основу члана 3. став 7. Закона о раду („Службени гласник 
РС“, број:  24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 
и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 22. децембра 2021. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се претходна сагласност на Предлог правилникa о раду 
Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем 
туристичког простора „Парк Палић” Палић, који је усвојила 
Скупштина друштва са ограниченом одговорношћу за упра-
вљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић, на 
96. седници одржаној 9. децембра 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-266/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1748.

На основу члана 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 2. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 22. децембра 2021. године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Ар-
хива Војводине за 2021. годину, које је усвојио Управни одбор Ар-
хива Војводине, на 6. седници одржаној 10. децембра 2021. године. 
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-37/2021-02
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1749.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а 
у вези с чланом 51. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени глас-
ник РС”, брoj: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 – др. 
закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 22. децембра 2021. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Славици Петрић, вршиоцу дужности подсекретара Покрајин-
ског секретаријата за здравство, престаје рад на положају подно-
шењем писмене оставке.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-272/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1750.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у 
вези с чланом 51. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 – др. закон, 
86/2019 - др. закон и 157/20 - др. закон),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној 22. децембра  2021. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 Др Снежани Бојанић Стојић, вршиоцу дужности помоћника 
покрајинског секретара за здравство престаје рад на положају 
подношењем писмене оставке.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-273/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1751.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и 
члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ ,ˮ бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 
29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 22. децембра 2021. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Виктору Кременовићу Екресу, дипломираном економисти, 
вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за финан-
сије, 31. децембра 2021. године, престаје рад на положају због про-
тека времена на који је постављен.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-270/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1752.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 – 
друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези с чланом 
56. ст. 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, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. за-
кон, 157/20 - др. закон и 114/21) 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 22. 
децембра 2021. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Виктор Кременовић Екрес, дипломирани економиста, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинске секре-
тарке за финансије, почев од 1. јануара 2022. године, на период 
од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-271/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1753.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама локалне  самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. 
закон и 86/19- др. закон и 87/20- др. закон) и члана 35. и 36. став 6. 
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Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 22. децембра 2021. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Драгани Косовац, дипломираном правнику, вршиоцу дужнос-
ти помоћника покрајинског секретара за високо образовање и на-
учноистраживачку делатност, 22. децембра 2021. године, престаје 
рад на положају због протека времена на које је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-267/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1754.

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. 
закон, 86/19- др. закон и 157/20 – др. закон) и чл. 35. и 36. став 
6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. 
лист АП Војводине“, број: 37/14) Покрајинска влада, на седници 
одржаној 22. децембра 2021. године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Драгана Косовац, дипломирани правник, п о с т а в љ а  се за 
вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо 
образовање и научноистраживачку делатност, почев од 23. де-
цембра 2021. године, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-268/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1755.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 4. тачка 1. Закона о здравстве-
ној 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 22. децембра 2021. године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Саша Лолевски, дипл. правник, разрешава се дужности пред-
седника Управног одбора Опште болнице Суботица, као пред-
ставник оснивача, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-83/2021-79
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1756.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став  2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj 25/2019), члана 32. тач-
ка 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 22. децембра 2021. године, 
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Саша Граворац, мастер економиста, именује се за председника 
Управног одбора Опште болнице Суботица, као представник ос-
нивача, до истека мандата Управног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-83/2021-80
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1757.

На основу чл. 8. ст. 1 и 2. и 10. ст. 1. Одлуке о оснивању По-
крајинског фонда за развој пољопривреде („Службени лист 
АПВ“, број: 3/01) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 22. децембра 2021. го-
дине, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Александар Богдановић, разрешава се дужности директора 
Покрајинског фонда за развој пољопривреде.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-868/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1758.

На основу члана 8. ст. 2. и 3. Одлуке о оснивању Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ“, број: 3/01) 
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 22. децембра 2021. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мр Милош Малетић, магистар економских наука, именује се 
за директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде на пе-
риод од четири године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-869/2021
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1759.

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 по-
крајине 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 22.  
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 изно-
су од 24.500.000,00 (словима: двадесет четири милиона пет стоти-
на хиљада динара и 00/100) – према буџетским класификацијама 
приказаним у следећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Раздео 08  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 24.500.000,00

Глава 00  Покрајински секретаријат за здравство 24.500.000,00

Програм 1801 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА 4.600.000,00

Програмска 
активност/пројекат 1003 САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ 3.800.000,00

Функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 3.800.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 3.800.000,00

Економска
класификација 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.800.000,00

4235 Стручне услуге 3.800.000,00

Програмска
активност/пројекат 1004   АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ 800.000,00

Функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 800.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 800.000,00

Економска
класификација 423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 800.000,00

4235 Стручне услуге 800.000,00

Програм 1803 РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 17.500.000,00

Програмска
активност/пројекат

1010 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ 
КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 17.500.000,00

Функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 17.500.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 17.500.000,00

Економска
класификација

464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО  
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 17.500.000,00

4641 Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 17.500.000,00
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Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

Програм 1807 РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 2.400.000,00

Програмска
активност/пројекат

1001 ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВ-
НОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА 2.400.000,00

Функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 2.400.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 2.400.000,00

Економска
класификација

464  ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИ-
ГУРАЊЕ 2.400.000,00

4642 Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 2.400.000,00

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 24.500.000,00 динара.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке и перио-
дично право потрошње смањује се у оквиру Покрајинског секре-
таријата за здравство за 24.500.000,00 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. 

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-8/2021-26
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1760.

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, 118/21 и 118/21 ‒ др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, 
бр. 66/20, 27/21, 38/21 и 50/21), као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. 
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,  
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за 
здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 

установа, Програмска активност 1001  Изградња и опремање 
здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП 
Војводина, функционална класификација 760 Здравство некла-
сификовано на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економскa класификацијa 464 До-
тације организацијама за обавезно  социјално осигурање, 4642 
Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално оси-
гурање, износ од 3.226.000,00 динара (словима: три милиона две 
стотине двадесет шест хиљада динара и 00/100), због недовољно 
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене 
из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 3.226.000,00 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 Специјалној болници за ре-
хабилитацију „Бања Кањижа”, Кањижа за  финансирање набавке 
медицинске опреме и то: Комбиноване каде за мануелну под-
водну масажу и хидрогалванску терапију целог тела у износу од 
1.600.000,00 динара, аутоклав-апаратa за стерилизацију у износу 
од 996.000,00 динара и магнетног двоканалног апарата за маг-
нетну терапију с магнетним простиркама у износу од 630.000,00 
динара.

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: 401-9/2021-186
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1761.

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, 118/21 и 118/21 ‒ др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, 
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бр. 66/20, 27/21, 38/21 и 50/21), као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. 
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 4.416.000,00 динара 
(словима: четири милиона четири стотине шеснаест хиљада ди-
нара 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 4.416.000,00 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 класификација-
ма из тачке 1. овог решења, усмериће се Специјалној болници 
за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић”, Вршац за 
финансирање набавке четири аутоматска медицинска аутоклава, 
неопходна за стерилизацију завојних материјала и хируршког 
прибора. 

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: 401-9/2021-187
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1762.

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, 118/21 и 118/21 ‒ др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, 

бр. 66/20, 27/21, 38/21 и 50/21), као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. 
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 2.842.860,00 динара 
(словима: два милиона осам стотина четрдесет две хиљаде осам 
стотина шездесет динара и 00/100), због недовољно планираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 2.842.860,00 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 Специјалној болници за ре-
уматске болести Нови Сад, Нови Сад за финансирање  довођења  
система за заштиту од пожара у потпуно функционално стање.

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: 401-9/2021-188
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1763.

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, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, 
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бр. 66/20, 27/21, 38/21 и 50/21), као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада, на седници одржаној 22. 
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 3.500.000,00 динара 
(словима: три милиона пет стотина хиљада динара и 00/100), 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 3.500.000,00 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 одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Институту за здравствену 
заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за финансирање 
набавке апарата за инхалаторну примену азот-оксида.

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: 401-9/2021-189
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1764.

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, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, 
бр. 66/20, 27/21, 38/21 и 50/21), као и члана 36. став 6. Покрајин-

ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. 
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, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за 
здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 
установа, Програмска активност 1001 Изградња и опремање 
здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП 
Војводина, функционална класификација 760 Здравство некла-
сификовано на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економскa класификацијa 464 До-
тације организацијама за обавезно социјално осигурање, 4642 
Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално оси-
гурање, износ од 2.352.000,00 динара (словима: два милиона три 
стотине педесет две хиљаде динара и 00/100), због недовољно 
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене 
из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 2.352.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Институту за здравствену 
заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за финансирање 
набавке двадесет (20) пулсних оксиметaра. 

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: 401-9/2021-190
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1765.

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, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, 
бр. 66/20, 27/21, 38/21 и 50/21), као и члана 36. став 6. Покрајин-
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ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. 
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 2.878.895,76 динара 
(словима: два милиона осам стотина седамдесет осам хиљада 
осам стотина деведесет пет динара и 76/100), због недовољно пла-
нираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 2.878.895,76 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Институту за кардиоваску-
ларне болести Војводине, Сремска Каменица за финансирање на-
бавке личне заштитне опреме за рад у зони зрачења у Одељењу 
катетеризационе лабораторије и радиолошке дијагностике. 

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: 401-9/2021-191
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1766.

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, 118/21 и 118/21 – др.закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, 
бр. 66/20, 27/21, 38/21 и 50/21), као и члана 36. став 6. Покрајин-

ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. 
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 4.283.856,00 динара 
(словима: четири милиона две стотине осамдесет три хиљаде 
осам стотина педесет шест динара и 00/100), због недовољно пла-
нираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 4.283.856,00 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 Општој болници Вршац, 
Вршац за набавку батеријског моторног система за ортопедију и 
трауматологију.

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: 401-9/2021-192
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1767.

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, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, 
бр. 66/20, 27/21, 38/21 и 50/21), као и члана 36. став 6. Покрајин-
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ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. 
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 833.760,00 динара 
(словима: осам стотина тридесет три хиљаде седам стотина шез-
десет динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на 
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава 
се за 833.760,00 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 Дому здравља „др Јован Јо-
вановић Змај”, Стара Пазова, за набавку колпоскопа за гинеколо-
гију и акушерство у здравственој станици у Новој Пазови. 

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-193
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1768.

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, 118/21 и 118/21 ‒ др. закон), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 66/20, 27/21, 38/21 и 50/21), као и члана 36. став 6. По-

крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
22. 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 06 Покрајински секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, 
Програм 2004 Средње образовање, Програмска активност 1005 
Модернизација инфраструктуре средњих школа, функционална 
класификација 920 Средње образовање, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, на економској класификацији 
463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитал-
ни трансфери осталим нивоима власти, у износу од 2.482.152,00 
динара (словима: два милиона четири стотине осамдесет две 
хиљаде стотину педесет два динара и 00/100), а због недовољно 
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 2.482.152,00 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 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 Гимназији 
„Бранко Радичевић” Стара Пазова, а намењено је за финансирање 
адаптације и санације санитарног чвора – женски тоалет.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секреатаријат 
за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ нацио-
налне заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или 
другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-194
Нови Сад, 22. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1769.

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
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Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, из-
давање и употребу превода уџбеника ИСТОРИЈА 8, уџбеник са 
одабраним историјским изворима, за осми разред основне школе, 
писан на словачком језику и писму, аутора Сање Петровић Тодосије-
вић и Александра Тодосијевића, 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:  128-61-303/2021-01
Дана:  17. 12. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1770.

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, из-
давање и употребу превода уџбеничког комплета МАТЕМАТИ-
КА 2, уџбеник за други разред гимназије са Решењима задата-
ка уз уџбеник Математика за други разред гимназије, писан на 
словачком језику и писму, аутора Небојше Икодиновића, Слађане 
Димитријевић и Сузане Алексић, 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:  128-61-304/2021-01
Дана:  20. 12. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1771.

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, 66/20 и 38/21) а у вези с чланом 125. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 
24/11), д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање САНДРЕ СКУМПИЈЕ, 
дипломиране социјалне раднице из Београда на дужност вршио-
ца дужности директорке Центра за социјални рад ‚‘1. Март‘‘ Али-
бунар.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-867/2021
Нови Сад, 17. децембар  2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић
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1772.

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: 22. 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, измењеним Одлуком о измени Јaвног конкурса 
за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Ауто-
номној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја 
и путне инфраструктуре у 2021. години, број: 143-401-8835/2021-05, 
објављеном 15. децембра 2021. године на интернет презентацији Се-
кретаријата,  истог дана у ‚‘Службеном листу АПВ‘‘ број 53/2021, у 
алинеји „III Услови Конкурса“ тачка 1. „Укупан износ за расподелу 
средстава је 36.528.417,66 динара“ мења се и гласи: „Укупан износ за 
расподелу средстава је 37.928.417,66 динара“

Члан 2.

У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Огњен Бјелић

1773.

На основу члана 41. Закона о печату државних и других органа 
(„Сл. гласник РС“ број ,  начелник Општинске управе Бачка То-
пола, доноси

О Д Л У К У 

I

Ставља се ван употребе печат који има облик круга, пречника 
од 50 мм, на коме је у концентричним круговима исписана сле-
дећа садржина: 

- Република Србија
- Аутономна покрајина Војвидина
- Оштина Бачка Топола
- Општинска управа
- Одељење за инспекцијсе послове
- Бачка Топола
- У средини је мали грб Републике Србије

Печат има облик круга, пречника 50 мм у чијој средини је мали 
грб Републике Србије. Текст печата је исписан насрпском језику, 
ћириличким писмом и мађарском, русинском и словачком језику, 
са својим писмима у концентричним круговима око грба Репу-
блике Србије, обележен римским бројем II. Печат је регистрован 
у евиденцији печата под редним бројем 59 на основу сагласности 
Покрајинског секретаријата заобразовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице број 128-031-252/2017-
02 од 08.06.2017. године. 

II

Печат се ставља ван употребе почев од 22.12.2021. године, због 
нестанка истог, јер није доступан лицу овлашћеном за чување и 
употребу печата у складу са чланом 14. став 3. Закона о печату 
државних и других органа.

III

Ову одлуку објавити у „Службеном листу АПВ“. 

Број: 031-12/2021-II-1
Дана: 22.12.2021. год.

Начелник
Општинске управе 

Петер Седлар

OGLASNI DEO
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1739. Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџет-
ских средстава осталих корисника јавних средстава 
који нису укључени у систем консолидованог рачуна 
трезора Аутономне покрајине Војводине а припадају 
јавном сектору 

ПОСЕБНИ ДЕО

1740. Решење о овлашћењу покрајинског секретара за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство за закљу-
чење Колективног уговора код послодавца ЈВП „Воде 
Војводине“ Нови Сад;

1741. Решењe о изменама Решења о образовању Жалбене 
комисије Аутономне покрајине Војводине;

1742. Решење о давању сагласности на Статут Пољоприв-
редне школе са домом ученика Бачка Топола;

1743. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 
и допунама Статута Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе, Петроварадин;

1744. Решење о давању сагласности на измене Програма 
рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 
2021. годину;

1745. Решење о давању сагласности на измене Финансијс-
ког плана Покрајинског фонда за развој пољопривре-
де за 2021. годину;

1746. Решење о давању сагласности на Годишњи програм 
пословања ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, за 
2022. годину;

1747. Решење о давању претходне сагласности на Предлог 
правилника о раду Друштва са ограниченом одговор-
ношћу за управљање туристичким простором „Парк 
Палић“ Палић;

1748. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Фи-
нансијског плана Архива Војводине за 2021. годину;

1749. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности подсекретара Покрајинског секретаријата за 
здравство;

1750. Решење о престанку рада на положају вршиоца 
дужности помоћника Покрајинског секретаријата за 
здравство;

1751. Решења о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за финансије;

1752. Решења о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за финансије;

1753. Решења о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за високо 
образовање и научноистраживачку делатност, 

1754. Решења о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за високо образовање и науч-
ноистраживачку делатност;

1755. Решење о разрешењу председника Управног одбора 
Опште болнице Суботица;

1756. Решење о именовању председника Управног одбора 
Опште болнице Суботица;

1757. Решење о разрешењу дужности директора Покрајин-
ског фонда за развој пољопривреде;

1758. Решење о именовању директора Покрајинског фонда 
за развој пољопривреде;

1759. Решење о преносу средства у текућу буџетску резер-
ву број 401-8/2021-26;

1760. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број 401-8/2021-186;

1761. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број 401-8/2021-187;

1762. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број 401-8/2021-188;

1763. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број 401-8/2021-189;

1764. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број 401-8/2021-190;

1765. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број 401-8/2021-191;

1766. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број 401-8/2021-192;

1767. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број 401-8/2021-193

1768. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број 401-8/2021-194;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1769. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Историја 8, уџбеник са одабраним ис-
торијским изворима, за осми разред основне школе, 
писан на словачком  језику и писму;

1770. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеничког комплета Математика 2, за други 
разред гимназиије са Решењима задатака уз уџбеник 
Математика за други разред гимназије, писан на сло-
вачком језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1771. Решење о давању сагласности за именовање вршио-
ца дужности директорке Центра за социјални рад „1. 
март“ Алибунар;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1772. 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

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА

1773. Одлука о оглашавању печата неважећим
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