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Поступак унутрашњег узбуњивања

На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача
(„Службени гласник РС”, број: 128/14) и чл. 16. и 24. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19,
66/20 и 38/21), покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА
У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ
ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Покретање поступка
Члан 3.
Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем
информације послодавцу, односно лицу овлашћеном за пријем
информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем.
Достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем
врши се писмено или усмено.
Достављање информације

Уводна одредба

Члан 4.

Члан 1.

Писмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може се учинити непосредном предајом писмена о
информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, обичном или
препорученом пошиљком, као и електронском поштом на и-мејл
лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у
вези са унутрашњим узбуњивањем.

Овим правилником уређује се поступак унутрашњег узбуњивања у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама у складу са одредбама Закона о
заштити узбуњивача (у даљем тексту: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица
код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње
узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених.
Значење појединих појмова
Члан 2.
1) „Узбуњивање” је откривање информације која садржи податке о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног
овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера. Информација може да садржи потпис
узбуњивача и податке о узбуњивачу, уколико он то жели. Послодавац и овлашћени орган дужни су да поступају и по анонимним
обавештењима у вези са информацијом, у оквиру својих овлашћења.
2) „Узбуњивач” је физичко лице које изврши узбуњивање у
вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања,
коришћењем услуга државних и других органа, носилаца јавних
овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом
власништва на привредном друштву;
3) „Унутрашње узбуњивање” је откривање информације послодавцу.

Уколико се достављање писмена о информацији у вези са
унутрашњим узбуњивањем врши обичном или препорученом
пошиљком, односно електронском поштом, издаје се потврда о
пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем. У
том случају се као датум пријема код препоручене пошиљке наводи датум предаје пошиљке пошти, а код обичне пошиљке датум
пријема пошиљке код послодавца. Ако је поднесак упућен електронском поштом, као време подношења послодавцу сматра се
време које је назначено у потврди о пријему електронске поште,
у складу са законом.
Обичне и препоручене пошиљке на којима је означено да се
упућују лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем код послодавца или
на којима је видљиво на омоту да се ради о информацији у вези са
унутрашњим узбуњивањем може да отвори само лице овлашћено
за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим
узбуњивањем.
Усмено достављање информације врши се непосредним саопштавањем лицу овлашћеном за пријем информације и вођење
поступка у вези са узбуњивањем, о чему се издаје потврда о
пријему информације.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 5.

Узбуњивање ако су у информацији садржани тајни подаци
Информација може да садржи тајне податке.
Под тајним подацима из става 1. овог члана сматрају се подаци
који су у складу са прописима о тајности података претходно означени као тајни.
Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач је
дужан да се прво обрати послодавцу, а ако се информација односи
на лице које је овлашћено да поступа по информацији, информација се подноси руководиоцу послодавца.
У случају да послодавац није у року од 15 дана поступио по
информацији у којој су садржани тајни подаци, односно ако није
одговорио или није предузео одговарајуће мере из своје надлежности, узбуњивач се може обратити овлашћеном органу.
Изузетно од става 3. овог члана, у случају да се информација
односи на руководиоца послодавца, информација се подноси
овлашћеном органу.
Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач не
може узбунити јавност, ако законом није другачије одређено.
Ако су у информацији садржани тајни подаци, узбуњивач и
друга лица су дужни да се придржавају општих и посебних мера
заштите тајних података прописаних законом који уређује тајност података.
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4) опис чињеничног стања о информацији у вези са
унутрашњим узбуњивањем, податке о времену, месту и
начину кршења прописа из области радних односа, безбедности и здравља на раду, људских права запослених,
опасностима по њихов живот, здравље, општу безбедност, животну средину, указивање на могућност настанка штете великих размера и друго;
5) примедбе узбуњивача на садржај записника или његову
изјаву да нема никаквих примедби на записник и да се у
потпуности слаже са његовом садржином;
6) потпис лица овлашћеног за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
7) печат послодавца.
Поступање по информацији
Члан 8.
Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у
вези са узбуњивањем је дужно да пре давања изјаве о информацијама у вези са унутрашњим узбуњивањем:
1) обавести узбуњивача о својим правима прописаним Законом, а нарочито да не мора откривати свој идентитет, односно да не мора потписати записник и потврду о пријему
информације у вези са унутрашњим узбуњивањем,
2) поучи узбуњивача да своје информације у вези са
унутрашњим узбуњивањем даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, те да давање лажног изказа представља кривично дело предвиђено одредбама
Кривичног законика.
Члан 9.

Потврда о пријему информације
Члан 6.
О информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем саставља
се потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем и то приликом пријема писмена, односно приликом
узимања усмене изјаве од узбуњивача.
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем треба да садржи следеће податке:
1) кратак опис чињеничног стања о информацији у вези са
унутрашњим узбуњивањем;
2) време, место и начин достављања информације у вези са
унутрашњим узбуњивањем;
3) број и опис прилога поднетих уз информацију о
унутрашњем узбуњивању;
4) податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитету не буду откривени;
5) податке о послодавцу;
6) печат послодавца;
7) потпис лица овлашћеног за пријем информације и
вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
Потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем може садржати потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу, уколико он то жели.
Записник о усмено достављеној информацији
Члан 7.
Усмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се усмено на записник.
Такав записник садржи:
1) податке о послодавцу и лицу које саставља записник;
2) време и место састављања;
3) податке о присутним лицима;

У случају анонимних обавештења, Послодавац не сме предузимати мере у циљу откривања идентитета анонимног узбуњивача.
Члан 10.
Након пријема информације, послодавац је дужан да по њој поступи без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема
информације.
У циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем, предузимају се одговарајуће радње, о чему се обавештава
послодавац, као и узбуњивач, уколико је то могуће на основу расположивих података.
Послодавац се обавезује да предузме све расположиве радње и
мере у циљу утврђивања и отклањања неправилности указаних
информацијом, као и да обустави све утврђене штетне радње и
отклони њене последице.
Члан 11.
Приликом вођења поступка унутрашњег узбуњивања,
овлашћено лице које води поступак може узимати изјаве од других лица, у циљу провере информације у вези са унутрашњим
узбуњивањем, о чему саставља записник.
Такав записник садржи:
1)
2)
3)
4)

податке о послодавцу и лицу које саставља записник;
време и место састављања;
податке о присутним лицима;
опис утврђеног чињеничног стања поводом информације у вези са унутрашњим узбуњивањем;
5) примедбе присутног лица на садржај записника или његову изјаву да нема никаквих примедби на записник и да
се у потпуности слаже са његовом садржином;
6) потпис присутних лица и лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
7) печат послодавца.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Информисање узбуњивача
Члан 12.
На захтев узбуњивача, послодавац је дужан да пружи обавештења узбуњивачу о току и радњама предузетим у поступку,
као и да омогући узбуњивачу да изврши увид у списе предмета и
да присуствује радњама у поступку.
Послодавац је дужан да обавести узбуњивача о исходу поступка по његовом окончању, у року од 15 дана од дана окончања поступка.
Члан 13.
По окончању поступка овлашћено лице:
1) саставља извештај о предузетим радњама у поступку о
информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем;
2) предлаже мере ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње насталих у вези са
унутрашњим узбуњивањем.
Извештај о предузетим радњама
Члан 14.
Извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у
вези са унутрашњим узбуњивањем из члана 12. тачка 1) овог правилника доставља се: 1) послодавцу и 2) узбуњивачу.
Извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у
вези са унутрашњим узбуњивањем треба да садржи:
1) време, место и начин пријема информације у вези са
унутрашњим узбуњивањем;
2) радње које су након тога предузете у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем;
3) која су лица обавештена о радњама предузетим у циљу
провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем уз навођење датума и начин њиховог обавештавања;
4) шта је утврђено у поступку о информацији, уз навођење
конкретног чињеничног стања, да ли су утврђене неправилности и штетне радње као и њихов и опис, као и да ли
су такве радње изазвале штетне последице.
5) потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење
поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.
6) печат послодавца.
Члан 15.
Узбуњивач се може изјаснити о извештају о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем у року од 8 дана.
Предлагање мера
Члан 16.
На основу поднетог извештаја, лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем предлаже мере у циљу отклањања утврђених неправилности и начин отклањања последица штетних радњи насталих у
вези са унутрашњим узбуњивањем у року од 8 дана од дана достављања извештаја послодавцу и узбуњивачу.
Ради отклањања уочених неправилности и последица штетне
радње настале у вези са унутрашњим узбуњивањем могу да се
предузму одговарајуће мере на основу извештаја из става 1. овог
члана, о чему овлашћено лице доноси Предлог мера.
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Предлог мера ради отклањања неправилности и последица
штетне радње насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем
обавезно садржи:
1) податке о послодавцу и лицу које саставља записник;
2) време и место састављања;
3) навођење и детаљан опис неправилности, штетних
радњи и последица ових радњи у вези са унутрашњим
узбуњивањем утврђених извештајем;
4) конкретне мере које се предлажу ради отклањања наведених неправилности и последица штетних радњи насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем утврђених извештајем као и рокови за њихово извршење;
5) образложење због чега се баш тим предложеним мерама
отклањају утврђене неправилности и последице штетне
радње настале у вези са унутрашњим узбуњивањем;
6) име лица овлашћеног за пријем информације и вођење
поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем;
7) печат послодавца.
Члан 17.
Лице које је овлашћено за пријем информације дужно је да
штити податке о личности узбуњивача, односно податке на основу којих се може открити идентитет узбуњивача, осим ако се
узбуњивач не сагласи са откривањем тих података, а у складу са
законом који уређује заштиту података о личности.
Свако лице које сазна податке из става 1. овог члана, дужно је
да штити те податке.
Лице овлашћено за пријем информације дужно је да приликом пријема информације, обавести узбуњивача да његов
идентитет може бити откривен надлежном органу, ако без откривања идентитета узбуњивача не би било могуће поступање
тог органа, као и да га обавести о мерама заштите учесника у
кривичном поступку.
Ако је у току поступка неопходно да се открије идентитет узбуњивача, лице овлашћено за пријем информације дужно је да о
томе, пре откривања идентитета, обавести узбуњивача.
Подаци из става 1. овог члана не смеју се саопштити лицу на
које се указује у информацији, ако посебним законом није другачије прописано.
Завршне одредбе
Члан 18.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање број: 132-031-243/2015-04
од 11. децембра 2015. године.
Члан 19
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у Службеном листу Аутономне покрајине Војводине.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ
С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Број: 137-031-288/2022-04
У Новом Саду, 20. септембра 2022 године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Драгана Милошевић
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ПОСЕБНИ ДЕО
1166.

1168.

На основу члана 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Ј+авног предузећа за просторно и урбанистичко планирање
и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад („Службени
лист АП Војводине”, брoj: 29/17, 46/17, 45/18 и 40/19), те члана 32. став 1.
тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра 2022. године, донела је

На основу члана 32. тачка 6. 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 6. 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 21. септембра 2022. године, донела је

РЕШЕЊE

РЕШЕЊE

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад за 2022. годину, које је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, на 19. седници одржаној 8. септембра 2022. године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-10/2022-2
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2022. годину, које је донео Управни
одбор Позоришног музеја Војводине, на 10. седници одржаној 12.
септембра 2022. године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-13/2022-61
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1169.

1167.
На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18), члана 32. тачка 6, 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 21. септембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊE

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”,
број: 6/14) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра 2022. године,
донела је
РЕШЕЊE
I

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Покрајинског завода за заштиту природе за 2022. годину, које је
донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе,
Нови Сад, на 5. седници одржаној 7. септембра 2022. године.

Даје се сагласност на Измене и допуну Финансијског плана
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2022. годину, које је усвојио Управни одбор Центра за породични смештај
и усвојење Нови Сад, на седници одржаној 8. септембра 2022.
године.

II

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-31/2022-02
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 402-45/2022-01
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

21. септембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1170.
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На основу члана 11. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица
(„Службени лист АПВ”, број: 60/18) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
21. септембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊE

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-61/2022/3
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

I
Даје се сагласност на Измену Финансијског плана Центра за
породични смештај и усвојење Суботица за 2022. годину, коју је
усвојио Управни одбор Центра за породични смештај и усвојење
Суботица, на седници одржаној 2. септембра 2022. године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-34/2022-01
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

1173.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“, број: 15/16 и 88/19) члана 24. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Сл.
лист АП Војводине“, број: 53/16) и члана 32. тачка 6. и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊE

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1171.
На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког
завода Војводине („Службени лист АПВ”, број: 14/03), као и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 21. септембра 2022. године, донела је

I
Даје се сагласност на Средњорочну пословну стратегију развоја ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин за период 2022 – 2026.
године, коју је донeo Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, на седници одржаној 27. јуна 2022. године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

РЕШЕЊE

127 Број: 023-33/2022
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2022. годину, које је усвојио Управни одбор Педагошког завода Војводине, на седници одржаној 9.
септембра 2022. године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-37/2022/3
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1174.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“, број: 15/16 и 88/19), члана 24. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о Јавном водпривредном предузећу „Воде
Војводине“ , Нови Сад („Службени лист АПВ“, број: 53/16 и 8/19)
и члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра
2022. године, донела је
РЕШЕЊE
I

1172.
На основу 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 седници одржаној 21.
септембра 2022. године, донела је

Даје се сагласност на Средњорочни план пословне стратегије
и развоја ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за период од 2022 до
2024. године, који је донeo Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, на седници одржаној 31. марта 2022. године.

РЕШЕЊE

II

I

За реализацију Средњорочнoг плана пословне стратегије и развоја ЈВП „Воде Војводине“ средства која се обезбеђују из буџета
Аутономне покрајине Војводине зависиће од фискалног потенцијала покрајинског буџета у наредним годинама и утврђених
приоритета.

Даје се сагласност на Измене Програма рада Педагошког завода
Војводине за 2022. годину, које је донео Управни одбор Педагошког
завода Војводине, на седници одржаној 9. септембра 2022. године.
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III
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-9/2022
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

21. септембар 2022.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1175.

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, 4 и 5 Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број:
21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон,
86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон), као и с чл.
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 21. септембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ

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 10. став 2. тачка 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине”
(„Службени лист АП Војводине”, број: 53/16 и 8/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊE
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма
пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, за 2022. годину, који
је донео Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине”, на седници одржаној 13. септембра 2022. године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-41/2022
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1176.
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 51. став 1. тачка
1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17
– др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон, 114/21 и
123/21 – др. закон), чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 21. септембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Немања Ивановић поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне
средине, почев од 23. септембра 2022. године, па до постављења
службеника на положај, по јавном конкурсу.
Лицу из става 1. диспозитива овог решења мирују права и обавезе из радног односа на радном месту на које је био распоређен
пре постављења.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-106/2022
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1178.
На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14, 54/14
– др. 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 („Службени гласник РС”, број:
21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, ,
86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон), као и с чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 21. септембра 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

I
Немањи Ивановићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, 22.
септембра 2022. године, престаје рад на положају, због протека
времена на које је постављен.

Гојко Палалић, мастер инжењер заштите животне средине,
поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, на период од
три месеца.
II

II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-105/2022
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

I

127 Број: 02-107/2022
Нови Сад, 21. септембар 2022. године
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

21. септембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1179.
На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број: 15/16 и 88/19), члана 28. став 1. и 3. Покрајинске
скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине” Нови Сад („Службени лист АПВ”, број: 29/17, 46/17, 45/18
и 40/19), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 21. септембра 2022. године, д о н е л а је
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у професионалним и радним вештинама („Службени лист АПВ”,
брoj: 13/10 и 5/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 21.
септембра 2022. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊE
I

РЕШЕЊE

Проф. др Александар Ашоња, разрешава се дужности вршиоца
дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, због истека времена на које је именован.

I

II

Предрагу Кнежевићу, дипл. правнику, престаје мандат вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, због истека периода на који је именован.

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-687/2022
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-42/2022-02
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1182.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1180.
На основу члана 52. став 1. и 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број: 15/16 и 88/19), члана 28. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад („Службени лист АПВ”, број: 29/17, 46/17,
45/18 и 40/19), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 21. септембра 2022. године, д о н е л а је

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
као и члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног центра за
обуке у професионалним и радним вештинама („Службени лист
АПВ”, број: 13/10 и 5/11), а у вези с чланом 17. став 1. и 4. Статута Едукативног центра за обуке у професионалним и радним
вештинама („Службени лист АПВ“, број: 14/10 и 5/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра 2022. године,
донела је
РЕШЕЊE
I

РЕШЕЊE

Проф. др Александар Ашоња, именује се за вршиоца дужности
директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, на период до шест месеци.

I

II

Предраг Кнежевић, дипл. правник, именује се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови
Сад, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на период од једне године.

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-688/2022
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-43/2022-02
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1183.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1181.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и
члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуке

На основу члана 22. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др.
закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 – др. закон), члана 14. став
1. Покрајинске скупштинске Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица („Службени лист АПВ”,
број: 60/18), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 132. став 3. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС“, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра 2022. године,
донела је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
I
Сава Стамболић, дипломирани правник из Суботице, представник оснивача, разрешава се дужности председника Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица,
на лични захтев.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-656/2022
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

21. септембар 2022.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1184.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), члана 14. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Центра за породични смештај
и усвојење Суботица („Службени лист АПВ”, број 60/18), чл. 32.
став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра 2022. године, д о н е л а ј е

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 1002 Стална буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 08 – Покрајинском секретаријату за здравство, Програм
1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска
активност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање, 4642 Капиталне дотације организацијама
за обавезно социјално осигурање, износ од 10.000.000,00 динара
(словима: десет милиона динара и 00/100), за реализацију намене
из тачке 2. овог решења.
Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за
апропријацију из става 1. ове тачке увећава се за 10.000.000,00
динара.
1. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава сталне буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења,
усмериће се Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад, за финансирање трошкова прикључења
трафо станице „ХИРУРГИЈА” на дистрибутивни систем
Електродистрибуције Србије.

РЕШЕЊЕ
I
Викторија Поповић, дипломирана економисткиња из Суботице, представницa оснивача, именује се за председницу Надзорног
одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица.

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

Председница Надзорног одбора Центра за породични смештај
и усвојење Суботица, именује се до истека мандата Надзорном
одбору.
II

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

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-657/2022
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

127 Број: 401-304/2022-03
Нови Сад, 21. септембар 2022. године
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1185.

1186.

На основу члана 70. 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. 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр.
54/21, 7/22 и 37/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра
2022. године, д о н о с и

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, 7/22 и 37/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра
2022. године, д о н о с и

21. септембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 13 Покрајинском секретаријату за високо образовање
и научноистраживачку делатност, Програм 0201 Развој науке и
технологије, Програмска активност 1012 Подршка развоју научноистраживачке делатности, функционална класификација 140
Основно истраживање, извор финансирања 01 00 Општи приходи
и примања буџета, економска класификација 424 Специјализоване услуге, односно 4246 Услуге очувања животне средине, науке
и геодетске услуге, износ од 1.000.000,00 динара (словима: један
милион динара и 00/100), а због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 13 – Покрајинском секретаријату за високо образовање
и научноистраживачку делатност, Програм 0201 Развој науке и
технологије, Програмска активност 1012 Подршка развоју научноистраживачке делатности, функционална класификација 140
Основно истраживање, извор финансирања 01 00 Општи приходи
и примања буџета, економска класификација 424 Специјализоване услуге, односно 4246 Услуге очувања животне средине, науке
и геодетске услуге, износ од 1.000.000,00 динара (словима: један
милион 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 1.000.000,00 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 (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 1.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог
решења, усмериће се Матици српској-Нови Сад, за финансирање
прве фазе истраживачког посла за пројекат „Историја Карловачке
митрополије”.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, по
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Матици српској - Нови Сад, за финансирање
дела накнада за сараднике, уреднике, чланове стручних редакција и аутора на изради 1. књиге IV тома Српске енциклопедије.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

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.

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”.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-144
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-73/2022-145
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1187.

1188.

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, 7/22 и 37/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра
2022. године, д о н о с и

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, 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.
54/21,7/22 и 37/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра
2022. године, д о н о с и
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

21. септембар 2022.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 08 – Покрајинском секретаријату за здравство, Програм
1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска
активност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање, 4642 Капиталне дотације организацијама
за обавезно социјално осигурање, износ од 10.483.300,00 динара
(словима: десет милиона четири стотине осамдесет три хиљаде
три стотине динара и 00/100), за реализацију намене из тачке 2.
овог решења.

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 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 финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 13 Покрајинском секретаријату за високо образовање
и научноистраживачку делатност, Програм 2005 Високо образовање, Програмска активност 1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања, функционална класификација 940 Високо
образовање, 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 56.839.104,00 динара (словима: педесет шест
милиона осам стотина тридесет девет хиљада сто четири динара
и 00/100), 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 10.483.300,00 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 утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, усмериће се Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад, за финансирање набавке опреме
за микробиолошку дијагностику.
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 Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-147
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 56.839.104,00 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 утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог
решења, усмериће се Универзитету у Новом Саду, Факултету
спорта и физичког васпитања, а намењено је за финансирање реконструкције отвореног фудбалског терена Центра за спорт Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.
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”.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-148
Нови Сад, 21. септембар 2022. године

1189.
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, 7/22 и 37/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 21. септембра
2022. године, д о н о с и

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1190.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је

21. септембар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 40 - Страна 1401

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника БИОЛОГИЈА 3, уџбеник за
трећи разред гимназије природно-математичког смера, писан на
мађарском језику и писму, аутора Иване Лазаревић и Драгана
Цветановића, од школске 2021/2022. године.

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“,
Београд, издавање и употребу уџбеничког комплета Словачки
језик 3, за трећи разред основне школе, који се састоји од: уџбеника - Читанке 3 , уџбеника за трећи разред основне школе и
другог наставног средства – ММД уз Читанку за трећи разред
основне школе ауторки Светлане Золњан и Татјане Нађ, другог
наставног средства (аудио запис) Звучна читанка уз Читанку,
ауторки Милине Флоријан и Светлане Золњан и уџбеник – Словачки језик за трећи разред основне школе – Поиграјмо се са граматиком, ауторки Светлане Золњан и Татјане Мандач и другог
наставног средства – ММД уз Словачки језик за трећи разред основне школе – Поиграјмо се са граматиком, 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: 128-61-210/2022-01
Дана: 21. 09. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1191.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је

II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-198/2022-01
Дана: 21. 09. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

OGLASNI DEO
1192.
На основу члана 24. став 2. и члана 39. став 3. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ“, број 37/2014, 54/2014 – други пропис, 37/2016, 29/17,24/19,
66/20 и 38/21), члана 23. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
(‚‘Службени лист АПВ‘‘, број 54/21, 7/22 - ребаланс) и Одлуке покрајинског секретара о спровођењу поступка за доделу средстава
путем јавног конкурса број 140-401-6612/2022-02 од 13.09.2022.
године.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад
расписује
КОНКУРС
за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години, за суфинансирање израде
планске документације и то
1.
2.
3.
4.

просторног плана јединице локалне самоуправе
генералног урбанистичког плана
плана генералне регулације
плана детаљне регулације

у циљу стварања планског основа и подстицања планског
уређења простора, ради развоја насељених места а тиме и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у
области грађевинарства, инфраструктуре, пољопривреде, индустрије, туризма и других привредних грана јединица локалне
самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине.
Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства
1. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом
јавном конкурсу је 30.000.000,00 динара, обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину (‚‘Службени лист
АПВ‘‘, број 54/21, 7/22 - ребаланс), раздео 12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Програм 1101 Уређење и надзор у области планирања
и изградње; Програмска активност 1004 - Подршка ЈЛС,
осталим нивоима власти и невладиним организацијама
у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко техничке документације у
области посторног и урбанистичког планирања; функционална класификација 620 - Развој заједнице; извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета извор 01;
2. Износ средстава које додељује Секретаријат на име суфинансирања појединачног планског документа не може
прећи износ од 3.000.000,00 динара;
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3. Право на доделу средстава има јединица локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине која
је у буџету за 2022. годину обезбедила део сопствених
средстава за израду планског документа за који конкурише;
4. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за суфинансирање највише 2 (два) планскa документа;
5. Једница локалне самоуправе која је у претходним годинама од Покрајинског секретаријата већ добила средства, нема право учешћа на конкурсу за исти плански
документ;
6. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за средства за израду планског документа чија је израда планирана у 2022. години;
7. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за суфинансирање израде планског документа који је искључиво финансиран из буџетских средстава.
Покрајински секретаријат задржава право да приликом разматрања пријава не прихвати пријаве јединица локалне самоуправе којима су додељена средства по основу јавних конкурса
спроведених од стране Покрајинског секретаријата у претходним
годинама, а које нису испуниле обавезе у уговореном року или
сарадња са њима није била на задовољавајућем нивоу, у складу са
Извештајима о реализацији пројеката изабраних по јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава из Буџета АПВ за суфинансирање израде планских докумената у претходним годинама
(2015-2022).
Начин подношења пријаве на конкурс
Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне
средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс за доделу средстава jeдиницама локалне
самоуправе за израду планске документације“ или непосредно на
писарници покрајинских органа.
Информације неопходне за учешће на јавном конкурсу се могу
добити на телефон 021/456-851 и 021/487-4492 (контакт особе за
пријаве су Софија Шумаруна и Јелена Вујасиновић,
e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs и
jelena.vujasinovic@vojvodina.gov.rs).
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.
Потребна документација
1. Пријава на конкурс доставља се Покрајинском секретаријату на обрасцу који је објављен на интернет сајту Секретаријата (www.екоurbapv.vojvodina.gov.rs.)
2. У пријави је потребно навести све тражене податке.
3. Пријаву на јавни конкурс подноси јединица локалне самоуправе у писменој форми на јединственом обрасцу.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави:
- одлуку јединице локалне самоуправе о изради планског документа који је предмет конкурса, донету у складу
са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009 , 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон, 9/2020 и 52/2021),
oбјављену у службеном гласилу,
- оверену фотокопију ПИБ обрасца,
- изјаву да ће уговор о изради планског документа бити
потписан у складу са Законом о јавним набавкама,
- оверену фотокопију уговора о изради планског документа ако је његова израда већ уговорена,
- оверену фотокопију картона депонованих потписа,
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни,
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- оверени извод из Одлуке о буџету јединице локалне самоуправе за 2022. годину из које се види да су планирана средства за израду планског документа за који се конкурише.
Подносилац пријаве дужан је да на захтев Покрајинског секретаријата достави додатне податке и документацију који су потребни за одлучивање о предлогу за доделу средстава.
Критеријуми за доделу средстава
Критеријуми за доделу средстава су:
1.
2.
3.
4.

приоритетност планског документа;
површина обухвата планског документа,
број становника јединице локалне самоуправе;
значај планског документа за развој јединице локалне самоуправе, ширег окружења и развој АП Војводине;
5. степен развијености јединице локалне самоуправе;
6. расположива буџетска средства која је јединица локалне
самоуправе определила на име сопственог учешћа у суфинансирању израде планског документа;
7. фаза поступка израде предметног планског документа.
Бодовање критеријума ће се извршити у складу са Одлуком покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине о
спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса.
Рокови за спровођење конкурса
- достављање пријава: од дана објављивања у дневном
листу „Дневник“ од 20.09.2022. до 19.10.2022. године,
- одлукa о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата,
- крајњи рок извршења уговорене обавезе јединице локалне самоуправе је до 31.12.2023. године,
- након реализације уговорене обавезе јединица локалне
самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај
о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како
би оправдала наменско и законито коришћење средстава.
- рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава 15 дана од дана извршења уговорене обавезе.
Начин доношења одлуке о додели средстава:
1. Средства се додељују путем јавног конкурса за доделу
средстава који објављује Секретаријат у „Службеном
листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“ и на интернет
сајту Секретаријата (www.екоurbapv.vojvodina.gov.rs.).
2. Јавни конкурс ће спровести Комисијa за спровођење
јавног конкурса, којa ће бити образованa посебним решењем.
Комисијa прегледа достављене пријаве, утврђује испуњеност
услова за доделу бесповратних средстава и у складу са критеријумима за доделу средстава рангира пријаве које испуњавају услове
јавног конкурса.
Комисија може да врши додатну проверу поднете документације и да тражи додатне информације од подносилаца пријава.
3. О поднетим пријавама на конкурс одлучује покрајински
секретар за урбанизам и заштиту животне средине на основу ранг листе сачињене од стране Комисијe за спровођење јавног конкурса.
4. Након донете одлуке којом се одобравају средства за суфинансирање израде планске документације, подносилац
пријаве се позива да потпише уговор са Секретаријатом,
којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна.
5. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са
ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2022.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Владимир Галић
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ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
1165. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у
Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
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ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1166. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Годишњег програма пословања Јавног предузећа за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, за 2022.
годину
1167. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту
природе за 2022. годину
1168. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за
2022. годину
1169. Решење о давању сагласности на Измене и допуну
Финансијског плана Центра за породични смештај и
усвојење Нови Сад за 2022. годину
1170. Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење
Суботица за 2022. годину
1171. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Педагошког завода Војводине за
2022. годину
1172. Решење о давању сагласности на измене Програма
рада Педагошког завода Војводине за 2022. годину
1173. Решење о давању сагласности на Средњорочну
пословну стратегију развоја ЈП „Војводинашуме“,
Петроварадин за период 2022. – 2026. године
1174. Решење о давању сагласности на Средњорочни план
пословне стратегије и развоја ЈВП „Воде Војводине“,
Нови Сад за период од 2022. до 2024. године
1175. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“
за 2022. годину
1176. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1177. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника
покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1178. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника
покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
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1179. Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад
1180. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
1181. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности
директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
1182. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама
1183. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора
Центра за породични смештај и усвојење Суботица
1184. Решење о именовању председника Надзорног одбора
Центра за породични смештај и усвојење Суботица
1185. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-304/2022-03
1186. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-144
1187. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-145
1188. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-147
1189. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-148
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1190. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 3, за трећи разред гимназије
природно-математичког смера, писан на мађарском
језику и писму;
1191. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Словачки језик а 3, за трећи
разред основне школе, писан на словачком језику и
писму;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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1192. Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета
Аутономне покрајине Војводине у 2022. години за суфинансирање израде планске документације;
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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

1401

