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ПОСЕБНИ ДЕО

408.

На основу чл. 49. став 1. и 56. ст. 1. и 4. Закона о запослени-
ма у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 13/17, 113/17, 95/18, 114/21, 
113/17- др.закон, 95/18 - др.закон,  86/19 - др.закон, 157/20- др.за-
кон и 123/21-др. закон) и члана 70. Пословника о раду Скупшти-
не Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 
60/18-пречишћен текст), Одбор за административна и мандатна 
питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине,  на седници 
одржаној  17. марта 2023. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
О   ПОСТАВЉЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

I

Ненад Беновић, мастер економиста из Новог Сада, поставља се за 
вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Ау-
тономне покрајине Војводине, почев од 17. марта 2023. године до по-
стављења службеника на полoжај по спроведеном јавном конкурсу.

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-23/2023-18
Нови Сад, 17. март 2023. године

Председник Oдбора
Милан Влаисављевић

409.

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о осни-
вању Туристичке организације Војводине („Службени лист АП 
Војводине”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), као и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 22. марта 2023. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допуни Правил-
ника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у 
Туристичкој организацији Војводине, који је донео директор Ту-
ристичке организације Војводине, 1. марта 2023. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-16/2023
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

410.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14) и члана 124. став 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС”, број: 25/19), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 22. марта 2023. године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Статут Специјалне болнице за рехаби-
литацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин који је донео Управни од-
бор Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, 
Апатин, на седници одржаној 3.  новембра 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-25/2023
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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411.

На основу члана 32. тачка 9, те чл. 35. и 36. става 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 1, алинејa 8. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. марта 
2023. године,  д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Статут Народног позоришта Суботица 
– Narodnog pozorišta Subatica – Népszínház Szabadka – Narodnog 
kazališta Subotica, Суботица, који је донео Управни одбор На-
родног позоришта Суботица – Narodnog pozorišta Subatica – 
Népszínház Szabadka – Narodnog kazališta Subotica, Суботица, на 
седници одржаној 17. марта 2023. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-231/2023
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

412.

На основу чл. 113. став 4. и 118. став 1. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 22. марта  2023. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Проф. др Александру Реџеку, доктору медицине, специјалисти 
опште хирургије  ̶ кардиохирургије, престаје дужност директора 
Института за карадиоваскуларне болести Војводине, због истека 
мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-209/2023
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

413.

На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, брoj 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној  22. марта  2023. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Проф. др Александар Реџек, доктор медицине, специјали-
ста опште хирургије  ̶ кардиохирургије, именује се за вршиоца 
дужности директора Института за  карадиоваскуларне болести 
Војводине.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-210/2023
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

414.

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), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. 
марта 2023. године, д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Проф. др Александар Ашоња разрешава се дужности вршиоца 
дужности директора Едукативног центра за обуке у професио-
налним и радним вештинама, због истека времена на које је име-
нован.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-206/2023
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

415.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке 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. ст.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 22. марта 2023.године, 
д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-207/2023
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

416.

На основу чл. 113. став 4. и 118. став 1. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној  22. марта 2023. године, 
донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Прим. др Нади Зец Петковић, докторки медицине, спец. со-
цијалне медицине, престаје дужност директора Завода за јавно 
здравље Сремска Митровица, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-204/2023
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

417.

На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  22. марта  2023. године, донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Прим. др Нада Зец Петковић, докторка медицине, спец. со-
цијалне медицине, именује се за вршиоца дужности директора 
Завода за јавно здравље Сремска Митровица.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-205/2023
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

418.

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Сл. 
гласник РС“, брoj: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 – испр. др. 
закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/14 - др. закон), чл. 9. и чл. 
14. Одлуке о оснивању Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ 
Бочар (Сл. лист АПВ“, брoj: 40/21) и члана 35. и 36. став 6.  По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади  („Службени 
лист АПВ“ број: 37/14),  Покрајинска влада, на седници одржаној 
22. марта 2023. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Дуња Миланков из Новог Бечеја, специјалиста струковни ин-
жењер заштите од пожара и спасавања, представница оснивача из 
Општине Нови Бечеј, именује се у Управни одбор Креативног центра 
„Хертеленди – Бајић“ Бочар, до истека мандата Управног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-154/2023
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

419.

На основу члана 45. став 4. и члана 48а став 1. и 2. тачка 1. За-
кона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 
– испр., 6/20 и 47/21 и 78/21), члана 32. тачка 12, те чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и члaна 13. став 2. Одлу-
ке о оснивању Завода за културу војвођанских Хрвата – Zavod za 
kulturu vojvođanskih Hrvata у Суботици („Службени лист АПВ”, 
број: 7/08 и 6/09), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. 
марта 2023. године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Катарина Челиковић, професорка компаративне књижевности и ру-
ског језика и књижевности, из реда запослених, разрешава се дужнос-
ти чланице Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Хрвата 
– Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata у Суботици, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-201/2023
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

420.

На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, број:  72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), чла-
на 32. тачка 12, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
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ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), као и члaна 13. ст. 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata у 
Суботици („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 22. марта 2023. године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Бернадица Иванковић, професорка разредне наставе, именује 
се за чланицу Надзорног одбора Завода за културу војвођанских 
Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata у Суботици, из 
реда запослених, до истека мандата Надзорног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-202/2023
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

421.

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, 118/21 – др. закон и 138/22), 
те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. марта 2023. 
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 2023. 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, одобра-
вају се Разделу 07 – Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Програм 1202 
Унапређење система заштите културног наслеђа, Програмска 
активност  1001 Подршка истраживању, заштити и очувању не-
покретног културног наслеђа, функционална класификација 820 
Услуге културе, 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 32.716.508,40 динара (словима: тридесет два 
милиона седам стотина шеснаест хиљада пет стотина осам дина-
ра и 40/100), а због непланираних средстава на апропријацијама 
за реализацију намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 32.716.508,40 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 апропријација 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 Граду Новом Саду, а намењено је Заво-
ду за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, за 
финансирање извођења радова на обнови фасаде у улици Јована 
Ђорђевића број 5, у целини Мали Лиман.

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: 401-84/2023-40
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

422.

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, 118/21 – др. закон и 138/22), 
те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. марта 2023. 
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 2023. 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, одобра-
вају се Разделу 07 – Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 Инди-
ректни корисници у области културе, Програм 1202 Унапређење 
система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1008 
Подршка раду установа у области заштите и очувања култур-
ног наслеђа, функционална класификација 820 Услуге културе, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 424 Специјализоване услуге, износ од 
86.500.000,00 динара (словима: осамдесет шест милиона пет сто-
тина хиљада динара и 00/100), односно 4242 Услуге образовања, 
културе и спорта износ од 79.500.000,00 динара и 4249 Остале 
специјализоване услуге износ од 7.000.000,00 динара, због недо-
вољно планираних средстава на апропријацијама за реализацију 
намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 86.500.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота 
– увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
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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 апропријација 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 Покрајинском заводу за заштиту спо-
меника културе, Петроварадин, за финансирање наставка радова 
на обнови и уређењу Николајевске цркве у Новом Саду.

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: 401-84/2023-41
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

423.

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, 138/22), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ”, број 
54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 22. марта  2023. 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 2023. 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 1001 Подршка истраживању, заштити и очувању 
непокретног културног наслеђа, функционална класификација 
820  Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања буџета, економска класификација 463 Трансфери ос-
талим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима 
власти, износ од 23.581.710,00 динара (словима: двадесет три ми-
лиона пет стотина осамдесет једна хиљада седам стотина десет 
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 23.581.710,00 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 заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења, усмериће се Граду Сремска Митровица, а намење-
но је Заводу за заштиту споменика културе Сремска Митровица, 
за финансирање наставка радова на санацији конака Манастира 
Мала Ремета на Фрушкој гори – III фаза.

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

4. Ради реализације овог решења Покрајински секретаријат за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама пре-
узеће 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: 401-84/2023-42
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

424.

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, 118/21 ‒ др. закон и 138/22), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, брoj 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 22.  марта  2023. 
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 2023. 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 
11 – Покрајинском секретаријату за регионални развој, међуреги-
оналну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 1902 Сарадња са 
дијаспором и Србима у региону, Програмска активност 1001 Помоћ 
избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону, функционал-
на класификација 411 Општи економски и комерцијални послови, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
номска класификација 465 Остале дотације и трансфери, 4652 Ос-
тале капиталне дотације и трансфери, износ од 15.000.000,00 дина-
ра (словима: петнаест милиона динара и 00/100) због непланираних 
средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
за 15.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
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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 Фонду за избегла, расељена 
лица и за сарадњу са Србима у региону, Нови Сад, за Српску пра-
вославну црквену општину у Мостару и организацију „Коорди-
нација Срба Мостар” за помоћ у изградњи објекта „српске куће” 
за потребе рада Дома „Атанасије Шола” у Мостару.

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: 401-84/2023-43
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

425.

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, 118/21 – др. закон и 138/22), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. марта 2023. 
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 2023. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 07 – Покрајинском секретаријату 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 
Глава 0701 Индиректни корисници у области културе, Програм 
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, Пројекат 
5019 Капитално одржавање објеката Музеја савремене умет-
ности Војводине у Новом Саду, функционална класификација 
820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економска класификација 511 Зграде и грађе-
вински објекти, односно 5113 Капитално одржавање зграда и 
објеката, износ од 8.400.000,00 динара (словима: осам милиона 
четири стотине хиљада динара и 00/100), 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 8.400.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Музеју савремене уметности Војво-
дине, Нови Сад, а намењено је за финансирање радова на уређењу 
платоа испред зграде Музеја савремене уметности Војводине у 
Дунавској 37, Нови Сад.

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: 401-84/2023-44
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

426.

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, 118/21 – др. закон и 138/22), 
те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. марта 2023. 
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 2023. 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, одобравају се Разделу 07 – Покрајинском секретарија-
ту за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, Глава 0701 Индиректни 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 класифи-
кација 820  Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економска класификација 424 Спе-
цијализоване услуге, односно 4242 Услуге образовања, култу-
ре и спорта, износ од 14.148.526,44 динара (словима: четрнаест 
милиона стотину четрдесет осам хиљада пет стотина двадесет 
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шест динара и 44/100), због недовољно планираних средстава 
на апропријацијама за реализацију намена из тачке 2. овог ре-
шења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 14.148.526,44 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 апропријација 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 Покрајинском заводу за заштиту 
споменика културе, Петроварадин, за радове на објекту Црквене 
општине Нови Сад, Пашићева 4 – за рушење постојећег објек-
та, уз задржавање зидова са споменичким својствима, као и за 
градњу новог објекта, уз имплементацију постојећих зидова.

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: 401-84/2023-45
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

427.

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, 118/21 – др. закон и 138/22), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 22. марта 2023. 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 2023. 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, одобра-
ва се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Програм 1202 
Унапређење система заштите културног наслеђа, Програмска 
активност 1002 Подршка истраживању, заштити и очувању нема-
теријалног и покретног културног наслеђа, функционална класи-
фикација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи 

приходи и примања буџета, на економској класификацији 463 
Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 Текући транс-
фери осталим нивоима власти, износ од 2.000.000,00 динара (сло-
вима: два 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 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 (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 Галерији Матице српске, Нови Сад, 
за финансирање ретроспективне изложбе о Милошу Бајићу у Га-
лерији Матице српске у Новом Саду.

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: 401-84/2023-46
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

428.

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, 118/21 ‒ др. закон и 138/22), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. марта  2023. 
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 2023. 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-
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номска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
996.000,00 динара (словима: девет стотина деведесет шест хиља-
да динара и 00/100), због непланираних средстава за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 996.000,00 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 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 ре-
зерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Министарству унутрашњих 
послова, Београд, а намењена су Центру за основну полицијску 
обуку у Сремској Каменици, за финансирање трошкова израде 
пројектне документације за замену јавне расвете у школском 
кругу тог центра.

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: 401-84/2023-47
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

429.

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, 118/21 ‒ др. закон и 138/22), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 54/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 22. марта  2023. 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 2023. 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 
6.634.464,00 динара (словима: шест милиона шест стотина три-
десет четири хиљаде четири стотине шездесет четири динара и 
00/100) због непланираних средстава за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
за 6.634.464,00 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 регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске ре-
зерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Министарству унутрашњих 
послова, Београд, а намењена су Центру за основну полицијску 
обуку из Сремске Каменице за финансирање трошкова израде 
путне баријере на уласку у поменути центар. 

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: 401-84/2023-48
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

430.

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, 118/21 – др. закон 
и 138/22), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Служ-
бени лист АПВ”, брoj 54/2022), као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 22. 
марта 2023. године,   д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
127 БРОЈ: 401-84/2023-7, 

ОД 1. ФЕБРУАРА 2023. ГОДИНЕ

1. У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 
БРОЈ: 401-84/2023-7, од 1. фебруара 2023. године („Службени лист 
АПВ”, број: 4/2023, од 1. фебруара 2023 године), у тачки 2. речи: „на-
мењено је за финансирање израде пројектно-техничке документа-
ције за реконструкцију и доградњу објекта: туристичког Инфо цен-
тра на Иришком венцу, који се налази у оквиру Националног парка 
Фрушка гора, као и за капију на улазу у Национални парк Фрушка 
гора” замењују се речима : „намењено је за финансирање израде 
пројектно-техничке документације за санацију, реконструкцију и 
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опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу, 
који се налази у оквиру Националног парка Фрушка гора, као и за 
капију на улазу у Национални парк Фрушка гора”.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-84/2023-7/1
Нови Сад, 22. март 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

431.

На основу члана 15, 16. став 5 и члана 24. став 2. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ“, број 37/14,54/14,37/16, 29/17,24/19, 66/20 и 38/21), члана 11. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“; бр.54/22), а у 
вези са чланом 5. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 18/2002, 4/2008 и 52/2015), покрајински секретар 
за привреду и туризам дана 10.03.2023.године донео је 

Р Е Ш Е Њ Е
О НАКНАДИ ПРЕДСЕДНИКА

И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

I

Овим решењем уређује се висина , услови и начин исплате нак-
наде за рад и других трошкова председника и чланова Управног и 
Надзорног одбора Туристичке организације Војводине које име-
нује Покрајинска влада (у даљем тексту: председник и чланови 
Управног и Надзорног одбора).

II

Накнаду за рад председника и чланова Управног и Надзорног 
одбора (у даљем тексту: накнада) чини основица и коефицијент 
којим се основица множи.

III

Основица за обрачун накнаде по овом решењу је једнака осно-
вици за обрачун плата запослених у Туристичкој организацији 
Војводине.

IV

Коефицијент за председника Управног и Надзорног одбора из-
носи 3, а за чланове Управног и Надзорног одбора износи 2,5.

V

Председнику и члановима Управног и Надзорног одбора припада 
месечна накнада, без обзира на број одржаних седница у том месецу.

VI

Средства за накнаде и остале трошкове се обезбеђују у буџету 
Аутономне покрајине Војводине.

VII

Председнику и члановима Управног и Надзорног одбора на-
докнађују се трошкови превоза за долазак и одлазак са седнице, 
у складу са прописима на основу којих се запосленима у јавним 
службама надокнађују ови трошкови.

VIII

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

Број:144-401-1945/2023-01 
Датум:10.03.2023.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Ненад Иванишевић

432.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука, 
37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) а у вези с чланом 124. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 
24/11), д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање САНДРЕ БЕРЛОВАН 
СКУМПИЈЕ, дипломиране социјалне раднице из Београда на 
дужност директорке Центра за социјални рад „1. Март” Алибу-
нар.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-220/2023
Нови Сад, 16. март 2023. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић
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433.

На основу члана 2. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
додели буџетских средстава за финансирање и суфинанси-
рање програмских активности и пројеката у области основног 
и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у 
Аутономној покрајини Војводини („Сл. лист АПВ“, број: 14/15 
и 10/17), члана 3. Правилника о додели буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице за финансирање 
и суфинансирање програмa и пројеката у области основног 
и средњег образовања и васпитања у Аутономној покрајини 
Војводини („Службени лист АПВ“, број: 7/23), а у вези сa По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, брoj: 
54/22), покрајински секретар за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-националне заједнице расписује 

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЗА ПОДИЗАЊЕ

КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ
ОБРАЗОВАЊА - ПРОМОВИСАЊЕ 

И УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-националне заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат) у складу са Финансијским планом за  2023. годину, 
за унапређење квалитета основног и средњег образовања – фи-
нансирање и суфинансирање програма и пројеката којима се про-
мовише и унапређује безбедност ученика у основним и средњим 
школама на територији АП Војводине у 2023. години, опредељује 
износ од 5.000.000,00 динара, од којих 3.500.000,00 динара за ос-
новне школе и 1.500.000,00 динара за средње школе. 

Право учествовања на Конкурсу имају основне и средње школе 
на територији АП Војводине, чији је оснивач Република Србија, 
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. 

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Наведена средства намењена су за подизање квалитета обра-
зовно-васпитног процеса основног и средњег образовања и вас-
питања - финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
којима се промовише и унапређује безбедност ученика у основ-
ним и средњим школама на територији АП Војводине у 2023. го-
дини, односно  за:

1. пројектe/програмe који утичу на подизање знања и 
вештина код деце и младих у вези са заштитом од зло-
употребе психоактивних супстанци, заштитом од на-
сиља, злостављања и занемаривања и других облика ри-
зичног понашања, практичне радионице школе и спољне 
заштитне мреже( ученици, наставници, родитељи и чла-
нови спољне заштитне мреже);

2. пројектe/програме који доприносе подизању знања и 
вештина код наставника и родитеља у области заштите 
деце од злоупотребе психоактивних супстанци, заштите 
од насиља, злостављања и занемаривања и других обли-

ка ризичног понашања, укључујући и пројекте размене 
примера добре праксе у области унапређења безбедно-
сти ученика (родитељи, наставници и спољна заштитна 
мрежа);

3. пројекте/програме који доприносе развоју и поштовању 
расне, националне, културне, језичке, верске, родне, пол-
не и узрасне равноправности, толеранције и уважавању 
различитости.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Приликом одређивања висине средстава за доделу, у складу са 
Правилником, примењују се следећи критеријуми:

1. степен укључености спољне заштитне мреже у програм-
ске активности;

2. усклађеност програма са упутствима Министарства про-
свете и пратећим стратегијама из области безбедности 
ученика;

3. степен укључености циљне групе (ученика и родитеља), 
којој је програм/пројекат намењен;

4. досадашња искуства у реализацији програма/пројека-
та који доприносе унапређивању образовно-васпитног 
рада;

5. степен развијености јединице локалне самоуправе на 
чијој територији се налази установа; 

6. постојање других извора финансирања програмских ак-
тивности односно  пројеката;

7. успешна реализација додељених средстава из буџе-
та АП Војводине претходних година са достављеним 
извештајем и доказима о наменском и законитом ко-
ришћењу буџетских средстава; 

8. могућност претежне реализације програмске активности 
и пројекта у текућој буџетској години.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријава се подноси у писменој форми, на јединственом об-
расцу који се објављује на интернет страници Секретаријата. Јед-
но правно лице може да поднесе највише две пријаве. Уз пријаву 
на Конкурс, подноси се следећа документација:

1. фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју, 

2. писмена изјава, односно доказ о успешној реализација 
додељених средстава из буџета АП Војводине претход-
них година,

3. писмена изјава, односно доказ о постојању других из-
вора финансирања програмских активности односно 
пројеката;

4. писмена изјава о томе да ће се програмске активности у 
претежном делу реализовати у текућој буџетској години.

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-
треби, затражи додатну документацију или информације. 

Уколико пријаву потписује лице по овлашћењу, неопходно је 
приложити уредно овлашћење за потписивање исте.

О додели средстава корисницима, одлучује покрајински секре-
тар на предлог Комисије за спровођење конкурса, која разматра 
пристигле захтеве. 

OGLASNI DEO



22. март 2023. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 13 - Страна 583

Комисија неће разматрати: непотпуне пријаве, неблаговремене 
пријаве, недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица 
која су неовлашћена и субјеката који нису предвиђени конкур-
сом), пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене, 
пријаве које се односе на набавку опреме или одржавање опреме 
која је у функцији реализације пројекта,  пријаве корисника који 
у претходном периоду нису оправдали додељена средства путем 
финансијских и наративних извештаја, пријаве корисника који 
наративни/финансијски извештај о реализацији програма/проје-
ката из претходног конкурсног периода нису доставили у пред-
виђеним роковима, програме односно пројекте чија реализација 
не може претежно да се изврши  у току текуће буџетске године.

Резултати конкурса се објављују на  интернет страници Секре-
таријата.

Рок за подношење пријава на конкурс је 07.04.2023. године.

Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу
и националне  мањине-националне заједнице

„Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
за подизање квалитета основног и средњег образовања - 

промовисање и унапређење безбедности ученика у основним и 
средњим школама на територији АП Војводине у 2023. години“

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

Образац упитника се може преузети од 22.03.2023. године на 
званичној Интернет презентацији Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Информације у вези са конкурсом могу се добити на телефон: 
021/ 487 4502.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)
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ПОСЕБНИ ДЕО

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

408. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка генералног секретара Скупштине Аутономне по-
крајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

409. Решење о давању сагласности на Правилник о изме-
нама и допуни Правилника о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова у Туристичкој орга-
низацији Војводине;

410. Решење о давању сагласности на Статут Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апа-
тин;

411. Решење о давању сагласности на Статут Народног по-
зоришта Суботица;

412. Решење о престанку дужности директора Института 
за кардиоваскуларне болести Војводине;

413. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Института за кардиоваскуларне болести Војводине;

414. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности 
директора Едукативног центра за обуке у професио-
налним и радним вештинама, Нови Сад;

415. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Едукативног центра за обуке у професионалним и 
радним вештинама, Нови Сад;

416. Решење о престанку дужности директора Завода за 
јавно здравље Сремска Митровица;

417. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Завода за јавно здравље Сремска Митровица;

418. Решење о именовању члана Управног одбора Креати-
вног центра „Хертеленди - Бајић“ Бочар;

419. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Завода 
за културу војвођанских Хрвата;

420. Решење о именовању члана Надзорног одбора Завода 
за културу војвођанских Хрвата;

421. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве, број: 401-84/2023-40;

422. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве, број: 401-84/2023-41;

423. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве, број: 401-84/2023-42;

424. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве, број: 401-84/2023-43;

425. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве, број: 401-84/2023-44;

426. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве, број: 401-84/2023-45;

427. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве, број: 401-84/2023-46;

428. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве, број: 401-84/2023-47;

429. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве, број: 401-84/2023-48;

430. Решење о измени Решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-7 од 
2023. године;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

431. Решење о накнади председника и чланова Управног и 
Надзорног одбора Туристичке организације  Војводи-
не;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

432. Решење о давању сагласности за именовање дирек-
торке Центра за социјални рад „1. Март“, Алибунар;

ОГЛАСНИ ДЕО

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

433. Конкурс за финансирање и суфинансирње програма и 
пројеката за подизање квалитета основног и средњег 
образовања – промовисање и унапређење безбедно-
сти ученика у основним и средњим школама на тери-
торији АП Војводине у 2023. години.
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