
„Службени лист АПВ“ излази по 
потреби, на шест језика: српском, 
мађарском, словачком, румунском, 

русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају:

– Огласи по тарифи

Нови Сад 

13. јул 2022.

Број 32            Година LXXIII

Годишња претплата 9.900 динара
- Рок за рекламације 15 дана.

- Редакција и администрација: 
Нови Сад, Војводе Мишића 1.

ISSN 0353-8427
COBISS.SR-ID 17426178

Email: sl.listapv@magyarszo.rs

SLUЖBENI LIST
AUTONOMNE    POKRAJINE    VOJVODINE

OPШTI DEO

943.

 На основу члана 6. став 3. Покрајинске уредбе о грађевин-
ском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводи-
не („Службени лист АП Војводине”, број: 42/18), члана 26. став 
2, као и чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), 
 Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. године,                     
д о н е л а  је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
 ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1. 

У Одлуци о образовању Комисије за грађевинско земљиште у 
јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АП Војводине”, број: 48/15, 6/17 и 6/21) у члану 4. став 1. речи:

„Милан Ковачевић, заменик покрајинског секретара за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице“ 

замењују се речима:

„Славко Врнџић, вршилац дужности помоћника покрајинског 
секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај.“

Члан 2.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-172/2015-01 
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић
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944.

На основу чл. 9. и 14. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица 
(„Службени лист АПВ”, број: 60/18), чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. године,                      
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Центру за породични смештај и усвојење Суботица, који 
је донела директорка Центра за породични смештај и усвојење 
Суботица, 2. јуна 2022. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-429/2022  
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

945.

 На основу члана 32. тачка 9, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), члана 28. став 2. Закона о култури („Служ-
бени гласник РС”, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 
78/21), као и чланa 1. алинејa 7. Покрајинске скупштинске одлуке 
о преношењу оснивачких права над установама културе које је 
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), 
 Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова у Галерији 
ликовне уметности Поклон збирци Рајка Мамузића, број: 358, 
који је донео директор Галерије ликовне уметности Поклон збир-
ке Рајка Мамузића, 14. јуна 2022. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-465/2022  
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

946.

 На основу члана 28. става 2. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. 6/20, 47/21 и 78/21), чланa 
1. алинејa 7. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу осни-
вачких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 18/10) и члана 32. тачка 9, као и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
 Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилника о 
организацији и систематизацији послова у Српском народном 
позоришту, Нови Сад, који је донео управник Српског народног 
позоришта, 21. јуна 2022. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-500/2022 
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

947.

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 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), 

ПОСЕБНИ ДЕО
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Покрајинска влада, на седници одржаној   13.  јула  2022. годи-
не, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2022. 
годину, које је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе, на 11. седници одржаној 21. јуна 
2022. године.  

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-9/2022-49  
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

948.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), 
као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној   13.  јула  2022. годи-
не, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I      
   
Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 

војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov 
за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу 
војвођанских Словака, на 14. седници одржаној 29. марта 2022. 
године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-58/2022 
Нови Сад, 13. јул 2022. године 

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

949.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист”, број: 37/14), те члана 56. 
Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени глас-
ник РС”, број: 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19), а у вези с 
чланом 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности 
(„Службени гласник РС”, број: 99/09 , 67/12 – УС РС, 18/20 – др. 
закон и 111/21 – др. закон),

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. године, 
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 Ранко Чуљковић, мастер менаџер из Суботице, разрешава се 
дужности директора Студентског центра „Суботица” у Суботи-
ци, због истека мандата. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-487/2022 
Нови Сад, 13. јул 2022. године  

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

950.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист”, број: 37/14), те чл. 53 
и 54. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени 
гласник РС”, број: 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19), а у вези 
с чланом 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности 
(„Службени гласник РС”, број: 99/09, 67/12 – УС РС, 18/20 – др. 
закон и 111/21 – др. закон),

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. године,                                        
д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Ранко Чуљковић, мастер менаџер из Суботице, именује се за 
директора Студентског центра „Суботица” у Суботици, на пери-
од од четири године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-480/2022  
Нови Сад, 13. јул 2022. године  

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

951.

На основу члана 60. ст. 1. 7. и 8. Закона о науци и истражи-
вањима („Службени гласник РС”, број: 49/19), члана 32. став 1. 
тачка 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, брoj: 37/14), 
као и члана 12. Одлуке о оснивању Научног института за пре-
храмбене технологије („Службени лист АП Војодине”, брoj: 16/06 
и 1/11),

Покрајинска влада, на седници одржаној   13.  јула  2022. годи-
не, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управном одбору Научног института за прехрамбене техно-
логије у Новом Саду, разрешавају се дужности, на лични захтев:
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 - чланови:
 - др Анамарија Мандић, научна саветница, представница за-

послених; 
 - др Јована Кос, научна сарадница, представница запослених;
 - др Предраг Иконић, научни сарадник, представник запосле-

них.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-399/2022 
Нови Сад, 13. јул 2022. године  

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

952.

На основу члана 60. став 1. Закона о науци и истраживањима 
(„Службени гласник РС“, број: 49/19),  чл. 32. став 1. тачка 12. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АП Војводине“, број: 37/14) и члана 12. Одлуке 
о оснивању Научног института за прехрамбене технологије („Сл. 
лист АП Војодине“, број: 16/06 и 1/11)

Покрајинска влада, на седници одржаној   13.  јула  2022. годи-
не, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Научног института за прехрамбене техноло-
гије у Новом Саду, именују се:    

 - чланови:
 - др Александра Новаковић, виша научна сарадница, из реда 

запослених;
 - др Љубиша Шарић, виши научни сарадник, из реда запос-

лених;
 - др Дубравка Шкробот,  виша научна сарадница, из реда за-

послених.

Чланови Управног одбора Научног института за прехрамбе-
не технологије у Новом Саду, именују се до истека мандата Уп-
равног одбора.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-400/2022  
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

953.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. 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  13. јула 2022. године, 
донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 Мила Радак, мастер економиста, именује се за председницу 
Управног одбора „Дома здравља Кикинда“, Кикинда, као пред-
ставница оснивача, до истека мандата Управног одбора.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-23 
Нови Сад, 13. јул 2022. године  

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

954.

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, 118/21 и 118/21 – др. закон), а 
у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број: 54/21 и 7/22), 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 („Служ-
бени лист АПВ”, брoj 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула  2022. 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 2022. годину  - у 
износу од 8.002.400,00  динара (словима:  осам милиона две 
хиљаде четири стотине динара и 00/100) – према буџетским 
класификацијама приказаним у следећој табели:
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Врста буџетске класификације Шифра и назив буџетске класификације
Износ

(у динарима)

Раздео 16  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ 8.002.400,00

Глава 00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам 8.002.400,00

Програм 0803 Активна политика запошљавања 8.002.400,00

Програмска активност 1001 Активна политика запошљавања у АП Војводини 8.002.400,00

Функционална класификација 412 Општи послови по питању рада 8.002.400,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања  буџета 8.002.400,00

Економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима 8.002.400,00

 Економска класификација 4541 Текуће субвенције приватним предузећима 8.002.400,00

         УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16 8.002.400,00

преносе се у текућу буџетску резерву, 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, економска класификација  499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве у укупном износу од 8.002.400,00 динара, 
из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета. 

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

2.  Oво решење објавиће се у „Службеном лист у АП Војводине”

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-303/2022-12  
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

955.

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, 118/21 и 118/21 – др. закон), а у 
вези с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Служ-
бени лист АПВ”, бр. 54/21 и 7/22), те у складу с чланом 69. став 3. 
Закона о буџетском систему, као и на основу члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула  2022. 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 2022. годину 
– у износу од 25.560.000,0 0 динара (словима: двадесет пет 
милиона пет стотина шездесет хиљада динара и 00/100) – 
према буџетским класификацијама приказаним у следећој 
табели:
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Врста буџетске класификације Шифра и назив буџетске класификације
Износ

(у динарима)

Раздео 19 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИУЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 25.560.000,00

Глава 00 Управа за заједничке послове покрајинских органа 25.560.000,00

Програм 0614 Информационе технолије и електронска управа 25.560.000,00

Програмска активност 1001 ИКТ подршка раду покрајинских органа 25.560.000,00

Функционална класификација 133 Остале опште услуге 25.560.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 25.560.000,00

Економска класификација 423 Услуге по уговору 22.560.000,00

 Економска класификација 4232 Компјутерске услуге 22.560.000,00

Економска класификација 515 Нематеријална имовина 3.000.000,00

 Економска класификација 5151 Нематеријална имовина 3.000.000,00

           УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16 25.560.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, 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, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве у укупном износу 
од 25.560.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за заједничке послове покрајинских органа 
и Покрајински секретаријат за финансије. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-303/2022-13 
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

956.

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 Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/2021 и 7/2022), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 
37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула  2022. године, 
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
 ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

127 БРОЈ: 401-73/2022-6 
ОД 26. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ 

1. У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 
БРОЈ: 401-73/2022-6, од 26. јануара  2022. године („Службе-
ни лист АПВ”, 5/2022 од 26. јануара 2022. године), у тачки 
1.  став 1. бројеви и речи: „30.000.000,00 динара (словима: 
тридесет милиона динара и 00/100)” замењују се бројевима 
и речима: „11.702.400,00 динара (словима: једанаест ми-
лиона седам стотина две хиљаде четири стотине динара и 
00/100)”.

У ставу 2. бројеви:  „30.000.000,00” замењују се 
бројевима: „11.702.400,00”.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-6/1  
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић
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957.

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), чла-
на 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 54/21 и 7/22) Закључка Покрајинске владе 127 број: 404-
100/2021 од 6. јула 2022. године, као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. 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 05 – Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, Програм 0102 – Заштита, уређење, 
коришћење и управљање пољопривредним земљиштем, Пројекат 
5007 Пројекат аутоматског система одбране од града на терито-
рији ракетног центра Бајша и Самош, функционална класифика-
ција 421 Пољопривреда, извор финансирања 01 00 Општи прихо-
ди и примања буџета, на економској класификацији 511 Зграде и 
грађевински објекти, односно 5113 Капитално одржавање зграда 
објеката  у износу од 6.941.808,00 динара (словима: шест милиона 
девет стотина четрдест једна хиљада осам стотина осам динара 
и 00/100), а због недовољно планираних средстава на апроприја-
цији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за  6.941.808,00 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 апропријација за Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу 
употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распоре-
ду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења на-
мењено је за реализацију пројекта аутоматског система одбране 
од града на територији ракетног центра Бајша и Самош, односно 
финансирање вишкова и накнадних радова  на подручју радар-
ских центара Самош и Бајша.  

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство 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: 401-73/2022-104 
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

958.

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 Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр: 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. 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 09 Покрајинском секретаријату за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова, Програм 1001 Унапређење 
и заштита људских и мањинских права и слобода, Програмска ак-
тивност 1014 Афирмација родне равноправности, функционална 
класификација 412 Општи послови по питању рада, извор финан-
сирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa кла-
сификацијa 423 Услуге по уговору, 4235 Стручне услуге, износ 
од 990.000,00 динара (словима: девет стотина деведесет хиљада 
динара и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава 
се за 990.000,00 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 социјалну политику, демографију и равноправност по-
лова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, намењено је за финансирање спровођења истра-
живачко-саветодавних услуга у области родне равноправности. 

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-105 
Нови Сад, 13. јул 2022. године  

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић
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959.

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 Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 
54/21 и 7/22) као и  члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној  13. јула 2022. го-
дине,  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 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 
Индиректни корисници у области културе, Програм 1203 Јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска 
активност 1006 Подршка раду установа у области стваралашт-
ва, функционална класификација  820 Услуге културе, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ 
од 3.000.000,00 динара (словима: три милиона динара и 00/100), 
економска класификација 424 Специјализоване услуге, односно 
4249 Остале специјализоване услуге, а због недовољно планира-
них средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава 
се за 3.000.000,00 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 секре-
таријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења, усмериће се Културном центру Војводине „Милош 
Црњански” из  Новог Сада, за финансирање одржавања Међуна-
родног позоришног фестивала „Нови тврђава театар”.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-106  
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

960.

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 Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/2021 и 7/2022), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. 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 16 Покрајинском секретаријату за привреду 
и туризам, Програм 0803 Активна политика запошљавања, Про-
грамска активност 1001 Активна политика запошљавања у АП 
Војводини, функционална класификација 412 Општи послови по 
питању рада, извор финансирања 01 00 Општи приходи и при-
мања буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим 
нивоима власти, односно 4631 Текући трансфери осталим ниво-
има власти, износ од 3.000.000,00 динара (словима: три милиона 
динара и 00/100) и Програм 1507 Уређење и развој у области тури-
зма, Програмска активност 1001 Развој туристичког потенцијала 
АП Воводине, функционална класификација 473 Туризам, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска 
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
1.000.000,00 динара (словима: један милион динара и 00/100) што 
укупно износи 4.000.000,00 динара (словима: четири милиона ди-
нара и 00/100), a због непланираних средстава на апропријација-
ма за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријацијa из става 1. ове тачке увећава 
се за 4.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секрета-
ријат за привреду и туризам по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за финансирање 
стручне праксе у туристичким организацијама јединица локалне 
самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине и за 
опремање пословних просторија које користе туристичке орга-
низације јединица локалне самоуправе на територији Аутономне 
покрајине Војводине.

3.  О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
привреду и туризам преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
сано.

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

127 Број: 401-73/2022-107 
Нови Сад, 13. јул 2022. године  

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

961.

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 Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. 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 10.500.000,00 динара 
(словима: десет милиона пет стотина хиљада динара и 00/100), 
због недовољно планираних средстава на апропријацији за реа-
лизацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 10.500.000,00 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 Општој болници Суботица, 
за замену РТГ цеви и управљачке конзоле на систему за компју-
теризовану томографију. 

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 Војво-
дине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-108 
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

962.

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 Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/2021 и 7/2022), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула  2022. 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 2022. 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 16 Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, 
Програм 1507 Уређење и развој у области туризма, Програмска 
активност 1001 Развој туристичког потенцијала АП Воводине, 
функционална класификација 473 Туризам, извор финансирања 
01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класифика-
ција 423 Услуге по уговору, односно 4235 Стручне услуге, износ 
од 7.600.000,00 динара (словима: седам милона шест стотина 
хиљада динара и 00/100), због непланираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 7.600.000,00 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 привреду и туризам по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за реализацију 
пројекта повећања видљивости туристичких локација (објеката и 
других туристичких атракција) у Аутономној покрајини Војводи-
ни, путем постављања QR coda на туристичке локације.

3.  О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
привреду и туризам преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
сано.

5.  Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војво-
дине”. 
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-109  
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

963.

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 Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21 и 7/22 ), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. 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, 
економскa класификацијa 464 Дотације организацијама за оба-
везно социјално осигурање, 4642 Капиталне дотације организа-
цијама за обавезно социјално осигурање, износ од 1.450.000,00 
динара (словима: један милион четири стотине педесет хиљада 
динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 1.450.000,00 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2.  Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџет-
ске резерве, у износу и распореду према буџетским класифика-
цијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Општој болници 
Суботица, за замену модула на детектору уређаја за компјутери-
зовану томографију. 

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 
другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5.  Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војво-
дине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-110  
Нови Сад, 13. јул 2022. године 

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

964.

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 Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. 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, одо-
брава се Разделу 05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, Програм 0101 – Уређење и надзор у 
области пољопривреде, Програмска активност 1001 Администра-
ција, управљање и инспекцијски надзор, функционална класифи-
кација 421 Пољопривреда, извор финансирања 01 00 Општи при-
ходи и примања буџета, економска класификација 483 Новчане 
казне и пенали по решењу судова, односно 4831 Новчане казне и 
пенали по решењу судова, у износу од 4.350.096,00 динара (слови-
ма: четири милиона три стотине педесет хиљада деведесет шест 
динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава на ап-
ропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 4.350.096,00 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 пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу 
употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распо-
реду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, 
намењено је измирење обавеза по основу новчаних казни и пена-
ла по решењу судова. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство 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”.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-111  
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

965.

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 Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 
54/21 и 7/22) као и  члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. 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 2007 Подршка у об-
разовању ученика и студената, Програмска активност 1001 Сис-
тем установа студентског стандарда, функционална класифика-
ција 960 Помоћне услуге образовању, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 463 
Трансфери осталим нивоима власти, односно  4632 Капитални 
трансфери осталим нивоима власти, у износу од 2.500.000,00 ди-
нара (словима: два милиона пет стотина хиљада динара и 00/100), 
а због непланираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 2.500.000,00 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 високо образовање и научноистраживачку делатност, по 
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и 
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог ре-
шења, усмериће се Установи Студентски културни центар Нови 
Сад, за финансирање набавке службеног – теретног возила.

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, 
уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-112 
Нови Сад, 13. јул 2022. године  

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

966.

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 Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. 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 12 – Покрајински секретаријат за урбанизам и зашти-
ту животне средине, Програм 1101 Уређење и надзор у области 
планирања и изградње, Програмска активност 1003 Израда, до-
ношење и имплементација планске документације, функционал-
на класификација 620 Развој заједнице, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, у износу од 11.726.114,40 ди-
нара (словима: једанаест милиона седамсто двадесет шест хиља-
да сто четрнаест динара и 40/100), на економској класификацији 
424 Специјализоване услуге, 4249 Остале специјализоване услу-
ге, због непланираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 11.726.114,40 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 који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за урбанизам и заштиту животне средине, по основу упо-
требе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду 
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, на-
мењено је за финансирање израде Измена и допуна Простор-
ног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање 
„Источни Срем”, а усмериће се Јавном предузећу за просторно 
и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине“ Нови Сад. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту жи-
вотне средине  и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
урбанизам и заштиту животне средине  преузеће обавезу на осно-
ву писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије 
није законом прописано.
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5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-113  
Нови Сад, 13. јул 2022. године  

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

967.

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 Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 
54/21 и 7/22) као и  члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 
Индиректни корисници у области културе, Програм 1203 Јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска 
активност 1006 Подршка раду установа у области стваралашт-
ва, функционална класификација 820 Услуге културе, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ од 
385.000,00 динара (словима: три стотине осамдесет пет хиљада 
динара и 00/100), економска класификација 465  Остале дотације 
и трансфери, односно 4651 Остале текуће дотације и трансфери, 
а због непланираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 385.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, усмериће се Културном центру Војводине 
„Милош Црњански” из  Новог Сада, а намењено је за финанси-
рање редовне делатности Културног центра Војводине „Милош 
Црњански” односно за извршавање обавеза у складу са Законом 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са ин-
валидитетом.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-114 
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

968.

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, 149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени 
лист АПВ”, број 54/21 и 7/22) као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 11 Покрајинском секретаријату за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 
Систем локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подрш-
ка развоју локалне самоуправе, функционална класификација 180 
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
номска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
28.014.521,16 динара (словима: двадесет осам милиона четрнаест 
хиљада петсто двадесет један динар и 16/100), 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 28.014.521,16 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 (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, усмериће се општини Бачки Петровац, за 
финансирање радова  реверсног бушења бунара  и уградње бу-
нарске конструкције Б-8/2022;  израде помоћног бунара за пот-
ребе израде реверсног бунара;  хидрограђевинско опремање  и 
повезивање у систем и електро опремање бунара.  
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-117 
Нови Сад, 13. јул 2022. године 

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

969.

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 Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. 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 20 Управа за имовину Аутономне покрајине 
Војводине, Програм 0605 Евиденција, управљање и располагање 
јавном својином, Програмска активност 1002 Администрација и 
управљање, функционална класификација 133 Остале опште ус-
луге, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџе-
та, економскa класификацијa 414 Социјална давања запосленима, 
4143 Отпремнине и помоћи, износ од 237.932,00 динара (словима: 
две стотине тридесет седам хиљада девет стотина тридесет два 
динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава 
се за 237.932,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Управу за имовину 
Аутономне покрајине Војводине, по основу употребе средстава 
текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за исплату 
накнаде за отпремнину. 

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

4. Ради реализације овог решења, Управа за имовину Аутоном-
не покрајине Војводине преузеће обавезу на основу писаног уго-
вора, или другог правног акта, уколико другачије није законом 
прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-118  
Нови Сад, 13. јул 2022. године 

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

970.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
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 Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр: 
54/2021 и 7/2022), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022.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 2022. 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 16 Покрајинском секретаријату за привреду и тури-
зам, Програм 1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде, 
Програмска активност 1002 Промоција извоза путем сајамских 
наступа, функционална класификација 411 Општи економски и 
комерцијални послови, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања буџета, економска класификација 421 Стални трошко-
ви, односно 4216 Закуп имовине и опреме, износ од 2.000.000,00 
динара (словима: два милона 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 2.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за привреду и туризам по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за финансирање 
трошкова закупа штанда на Новосадском сајму, поводом Међу-
народног сајма туризма, који ће бити одржан у новембру 2022. 
године.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-119 
Нови Сад, 13. јул 2022. године 

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

971.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/21 и 118/21 – др.закон), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени 
лист АПВ”, број 54/21 и 7/22) као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 11 Покрајинском секретаријату за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 
Систем локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подрш-
ка развоју локалне самоуправе, функционална класификација 180 
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
номска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
10.000.000,00 динара (словима: десет 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 10.000.000,00 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 регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, усмериће се Граду Новом Саду, а намењено 
је за финансирање реконструкције хидрофорског постројења на-
сеља Чардак. 

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

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-120  
Нови Сад, 13. јул 2022. године  

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

972.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 
54/21 и 7/22) као и  члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама, Програм 
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, Програм-
ска активност 1025 Обнова, заштита, ревитализација и промоција 
кулртурног наслеђа Сремских Карловаца, функционална класи-
фикација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, на економској класификацији  463 
Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632  Капитални 
трансфери осталим нивоима власти у износу од 513.562,80 дина-
ра (словима: пет стотина тринаест хиљада пет стотина шездесет 
два динара и 80/100), а због недовољно планираних средстава на 
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 
513.562,80 динара, а периодично право потрошње – квота – увећа-
ва се у висини и по методологији, а по условима, начину и по-
ступку за измену периодичног плана извршења и одобреног оби-
ма расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Општини Сремски Карловци, а на-
мењено је за финансирање извођења додатних и непредвиђених 
радова на санацији и конзервацији фасаде објекта на Тргу Бранка 
Радичевића број 3 у Сремским Карловцима.
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-121 
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

973.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 
54/21 и 7/22) као и  члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама, Програм 
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, Програм-
ска активност 1025 Обнова, заштита, ревитализација и промоција 
кулртурног наслеђа Сремских Карловаца, функционална класи-
фикација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, на економској класификацији  463 
Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632  Капитални 
трансфери осталим нивоима власти у износу од 2.365.711,20 ди-
нара (словима: два милиона три стотине шездесет пет  хиљада 
седам стотина једанаест динара и 20/100), а због недовољно пла-
нираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 2.365.711,20 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Општини Сремски Карловци, а на-

мењено је за финансирање извођења додатних и непредвиђених 
радова на обнови кровне конструкције и фасаде објекта у улици 
Митрополита Стратимировића бр. 18 у Сремским Карловцима.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-122 
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

974.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – други закон), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени 
лист АПВ”, бр. 54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. 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 19 – Управи за заједничке послове покрајинских орга-
на, Програм 0614 Информационе технологије и електронска упра-
ва, Програмска активност 1001 ИКТ подршка раду покрајинских 
органа, функционална класификација 133 Остале опште услуге, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, из-
нос од 25.560.000,00 динара (словима: двадесет пет милиона пет 
стотина шездесет хиљада динара и 00/100), на економској класи-
фикацији 512 Машине и опрема, односно 5122 Административна 
опрема, а 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 25.560.000,00 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 који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.  

2. Одобрено повећање апропријације за Управу за заједничке 
послове покрајинских органа, по основу употребе средстава те-
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куће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за набавку 
Система за заштиту радних станица, напредну проверу фајлова 
– SANDBOX, заштиту мобилних уређаја и заштиту и сигуран 
приступ корпоративних апликација.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за заједничке послове покрајинских органа и 
Покрајински секретаријат за финансије.

 4. Ради реализације овог решења, Управа за заједничке посло-
ве покрајинских органа преузеће обавезу на основу писаног уго-
вора, или другог правног акта, уколико другачије није законом 
прописано.   

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-123  
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

975.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јула 2022. 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 2022. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно ин-
формисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 Инди-
ректни корисници у области културе, Програм 1202 Унапређење 
система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1008 
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног 
наслеђа, функционална класификација 820 Услуге културе, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 423 Услуге по уговору, односно 4239 Остале 
опште услуге, износ од 1.162.137,00 динара (словима: један мили-
он сто шездесет две хиљаде сто тридесет седам динара и 00/100), 
а због недовољно планираних средстава на апропријацији за реа-
лизацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 1.162.137,00 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 (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, 
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тач-
ке 1. овог решења усмериће се Музеју Војводине, Нови Сад, а за 
финансирање трошкова враћања слике „Благовештенски сабор у 
Сремским Карловцима 1861” из Цириха у Музеј Војводине.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-124  
Нови Сад, 13. јул 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

976. 

ИСПРАВКА РЕШЕЊА 

У РЕШЕЊУ O РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИ-
ТУ РАДНИКА, НОВИ САД,  127 БРОЈ: 022-16/2022-20, које је 
објављено у „Службеном листу АП Војводине“, у броју: 28/2022, 
од 15. јуна 2022. године, дошло је до техничке грешке.

У тексту Решења, уместо: 

„2. Проф. мр. сци мед. др Бела Прокеш, представница запос-
лених.“,

 треба да стоји текст:

„2. Проф. мр. сци мед. др Бела Прокеш, представник запосле-
них.“

  ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 

127 БРОЈ: 022-16/2022-20
ДАТУМ:  13. јул 2022. године 

  СЕКРЕТАР
Покрајинске владе
Татјана Гашовић

977.

  

ИСПРАВКА РЕШЕЊА 

У РЕШЕЊУ O ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИ-
ТУ РАДНИКА, НОВИ САД, 127 БРОЈ: 022-16/2022-21, које је 
објављено у „Службеном листу АП Војводине“, у броју: 28/2022, 
од 15. јуна 2022. године, дошло је до техничке грешке.
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У тексту Решења, уместо: 

„2. Проф. др Бела Прокеш, докторка медицине, спец. медицине 
рада, представница запослених.“,

 треба да стоји текст:

„2. Проф. др Бела Прокеш, доктор медицине, спец. медицине 
рада, представник запослених.“

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 

127 БРОЈ: 022-16/2022-21
ДАТУМ:  13. јул 2022. године  

СЕКРЕТАР
Покрајинске владе
Татјана Гашовић

978.

 

ИСПРАВКА РЕШЕЊА 

У РЕШЕЊУ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРКЕ 
ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „БРАНКОВО КОЛО“ 
НОВИ САД, које је објављено у „Службеном листу АП Војводи-
не“, у броју: 28/2022, од 15. јуна 2022. године, дошло је до технич-
ке грешке у броју решења.

У Решењу, уместо: 

„127 број: 022-357/2022“, 

 треба да стоји:

„127 број: 022-375/2022“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 
  

127 БРОЈ: 022-357/2022
ДАТУМ:  13. јул 2022. године 

 СЕКРЕТАР
Покрајинске владе
Татјана Гашовић

979.

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 рукописа превода уџбеничког комплета  Ма-
тематика 8, који се састоји од: Математика 8, уџбеник за  осми 
разред основне школе, аутора Слађане Димитријевић и Небојше 
Икодиновића и другог наставног средства Математика 8, Збирка 
задатака за осми разред основне школе и Решења уз збирку зада-
така за осми разред основне школе, аутора Марије Станић, Сање 
Милојевић, Бранислава Поповића и Ненада Вуловића, писан на 
словачком 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:  128-61-76/2022-01
Дана:  11. 07. 2022. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
 Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

980.

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 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 7, за седми разред основне школе,  који се сас-
тоји од  - Техника и Технологија 7, уџбеник за седми разред ос-
новне школе, аутора Ненада Стаменковића и Алексе Вучићевића 
и Упутствo за коришћење материјала за конструкторско модело-
вање за седми разред основне школе (друго наставно средство), 
аутора Ненада Стаменковића и Алексе Вучићевића,  писан на 
словачком 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:  128-61-77/2021-01
Дана:  06. 07. 2022. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

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

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

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

Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142, 
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

943. Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за 
грађевинско земљиште у јавној својини Аутономне 
покрајине Војводине 

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

944. Решење о давању сагласности на Правилник о изме-
нама и допунама Правилника о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних места у Центру за 
породични смештај и усвојење Суботица 

945. Решење о давању сагласности на Правилник о изме-
нама о допунама Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у Галерији ликовне уметности 
Поклон збирци Рајка Мамузића 

946. Решење о давању сагласности на Правилник о изме-
нама Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Српском народном позоришту, Нови Сад 

947. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе за 2022. годину 

948. Решење о давању сагласности на Завршни рачун 
Завода за културу војвођанских Словака за 2021. го-
дину

949. Решење  о разрешењу директора Студентског центра 
„Суботица“ у Суботици

950. Решење о именовању директора Студентског центра 
„Суботица“ у Суботици

951. Решење о разрешењу чланова Управног одбора На-
учног института за прехрамбене технологије

952. Решење о именовању чланова Управног одбора На-
учног института за прехрамбене технологије

953. Решење о именовању председника Управног одбора 
„Дома здравља Кикинда“, Кикинда 

954. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 401-303/2022-12

955. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 401-303/2022-13 

956. Решење о измени Решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-6 од 26. 
јануара 2022. године 

957. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-104 

958. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-105 

959. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-106 

960. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-107 

961. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-108 

962. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-109 

963. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-110

964. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-111 

965. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-112 

966. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-113 

967. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-114 

968. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-117 

969. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-118 

970. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-119 

971. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-120 

972. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-121 

973. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-122 

974. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-123 

975. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-124 

976.  Исправка Решења о разрешењу председника и чла-
нова Надзорног одбора Завода за здравствену зашти-
ту радника, Нови Сад

977. Исправка Решења о именовању председника и чла-
нова Надзорног одбора Завода за здравствену зашти-
ту радника, Нови Сад

978. Исправка Решења о престанку дужности директорке 
Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови 
Сад

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

979. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа превода уџбеничког комплета Математика 8, 
за осми разред основне школе, писан на словачком 
језику и писму;

980. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа превода уџбеничког комплета Техника и техно-
логија 7, за седми разред основне школе, писан на 
словачком језику и писму.
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