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417.

На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015), у вези са чланом 8. ст. 1. и 3.  Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2016. годину («Службени лист АПВ», број 54/2015),  а у складу са чланом 61. став 14. и чланом 69. став 3. Закона 
о буџетском систему и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади  («Службени лист АПВ», 
брoj  37/14),  

Покрајинска влада ,  на   седници одржаној  20. априла_ 2016. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 

1. Део средстава планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016 годину („Служ-
бени лист АПВ“, број 54/2015) у оквиру Секретаријата Покрајинске владе  у укупном износу од 2.999.000,00 динара (словима: двами-
лионадеветстотинадеведесетдеветхиљададинара и 00/100),  према  буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:  

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Организациона 
класификација
Раздео 04 Секретаријат Покрајинске владе 

 
Програм     1401 Безбедно друштво  
Пројекат 5002 Формирање Ситуационог центра АП Војводине  
Функционална 
класификација 111 Извршни и законодавни органи   

Извор финанси-
рања 01  00  Приходи из буџета

Економска класи-
фикација 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА  2.999.000,00 

5128  Опрема за јавну безбедност  2.999.000,00 
УКУПНО: 2.999.000,00 

преноси се у текућу буџетску резерву,  Раздео 08 - Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, извор финансирања  01 00 Приходи 
из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 
Средства резерве.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, у окви-
ру Секретаријата Покрајинске владе, смањује  се у износу од  
2.999.000,00 динара, а апропријација текуће буџетске резерве у 
оквиру Покрајинског секретаријата за финансије увећава у истом 
износу. Периодично право потрошње – квота, смањује се, однос-
но увећава  у висини и по методологији, а по условима, начину и 
поступку за  измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Секретаријат Покрајинске владе   и Покрајински се-
кретаријат за финансије.

3.  Ово  решење објавиће се  у  ‘’Службеном листу АП Војво-
дине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-1650/2016-4 
Нови Сад, 20. април 2016. године 

Председник
 Покрајинске владе

 Др Бојан Пајтић,с.р.

418.

На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему 
(«Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015), у 
вези са чланом 8. ст. 1. и 3.  Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину («Служ-
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бени лист АПВ», број 54/2015),  а у складу са чланом 61. став 14. и чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему и на основу члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади  («Службени лист АПВ», брoj  37/14),  

Покрајинска влада ,  на   седници одржаној _20.   априла_ 2016. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 

 1. Део средстава планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016 годину („Служ-
бени лист АПВ“, број 54/2015) у оквиру Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 8.000.000,00 
динара (словима: осаммилионадинара и 00/100),  према  буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:  

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

О рг а н и з а ц иона 
класификација
Раздео 24 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине  

 
Програм     0606 Подршка раду органа јавне управе   
Пројекат 1011  Администартивни послови управљања   
Ф у н к ц и о н а л н а 
класификација 133 Остале опште услуге    

Извор финанси-
рања 01  00  Приходи из буџета

Економска класи-
фикација 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА   8.000.000,00 

5151 Нематеријална имовина   8.000.000,00 
УКУПНО: 8.000.000,00 

преноси се у текућу буџетску резерву,  Раздео 08 - Покрајински 
секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, 
Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционал-
на класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, извор финансирања  01 00 Приходи из буџета, еко-
номска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резер-
ве.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, у оквиру 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, 
смањује  се у износу од  8.000.000,00 динара, а апропријација текуће 
буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финан-
сије увећава у истом износу. Периодично право потрошње – квота, 
смањује се, односно увећава  у висини и по методологији, а по усло-
вима, начину и поступку за  измену периодичног плана извршења 
и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период 
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

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

3.  Oво  решењe објавиће се  у  ‘’Службеном листу АП Војво-
дине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-1650/2016-5 
Нови Сад, 20. април 2016. године 

Председник
 Покрајинске владе

 Др Бојан Пајтић,с.р.

419.

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, 68/2015-др.закон и 103/2015), 
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2016. годину («Службени лист 
АПВ», број 54/2015), а у вези са Закључком Покрајинске владе 

број: 152-539/2016 од 08. априла 2016. године  и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади  («Службе-
ни лист АПВ», брoj  37/14), 

Покрајинска влада ,  на   седници одржаној _20. априла  2016. 
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  2016. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 08 - 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 Приходи из буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
09 Покрајински секретаријат за oбразовање, прописе, управу 
и националне мањине – националне заједнице,  Програм  2001 
Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, Про-
грамска активност  1002 Организација и спровођење испита за 
лиценце, секретаре установа и директоре, функционална кла-
сификација 980 Образовање некласификовано на другом месту,  
извор финансирања  01 00 Приходи из буџета, економскa класи-
фикацијa 423 Услуге по уговору, 4235 Стручне услуге  износ од  
520.000,00 динара (словима: петстотинадвадесетхиљададинара  и 
00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији  
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од  520.000,00 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 (квоте) за одређени период 
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секре-
таријата за образовање, прописе, управу и националне мањи-
не-националне заједнице,  у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке  1. овог решења намењено је за исплату 
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накнаде трошкова испитних комисија за лиценцу за наставнике, 
васпитаче и стручне сараднике.

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

4. Ради реализације овог решења Покрајински секретаријат за 
oбразовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5.  Ово  решење објавиће се  у  ‘’Службеном листу АП Војво-
дине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-33 
Нови Сад, 20. април 2016. године 

Председник
 Покрајинске владе

 Др Бојан Пајтић,с.р.

420.

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, 68/2015-др.закон и 103/2015), 
члана 8. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2016. годину («Службени лист 
АПВ», број 54/2015) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади  («Службени лист АПВ», брoj  37/14),  

Покрајинска влада ,  на   седници одржаној _20.  априла  2016. 
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  2016. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 08 - 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 Приходи из буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
04-Секретаријат Покрајинске владе, Програм  2102 Подршка раду 
владе,  Програмскa активност 1002 Стручни, административни 
и оперативни послови секретаријата, функционална класифика-
ција 111 Извршни и законодавни органи, извор финансирања 01 
00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 414 Социјал-
на давања запосленима, 4143 Отпремнине и помоћи, износ од 
2.900.000,00 динара (словима: двамилионадеветстотинахиљада-
динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од 2.900.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се, у висини и по методологији,  а по услови-
ма, начину и поступку за  измену периодичног плана извршења 
и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период 
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Секретаријата По-
крајинске владе, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за исплату от-
премнина услед престанка радног односа за две запослене које су 
остале нераспоређене сходно члану 22. Закона о начину одређи-
вања максималног броја запослених у јавном сектору (''Службени 
гласник РС'' број 68/2015).

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Секретаријат Покрајинске владе и Покрајински се-
кретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Секретаријат Покрајинске 
владе у складу са законом, преузеће обавезу на основу писаног 
уговора, или другог правног акта, уколико другачије није зако-
ном прописано.

5.  Ово  решење објавиће се  у  ‘’Службеном листу АП Војво-
дине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-34 
Нови Сад, 20. април 2016. године 

 Председник
Покрајинске владе

 Др Бојан Пајтић,с.р

421.

На основу члана 12 Пословника о раду стручне служ-
бе Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана (број IV-
OM-P-05/2015 од 15. јануар 2015. г.) покрајински заштитник грађа-
на – омбудсман доноси

ПРAВИЛНИК 
O OБРAСЦУ СЛУЖБEНE ЛEГИTИMAЦИJE 
ПOКРAJИНСКOГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 

-OMБУДСMAНA И ЗAMEНИКA ПOКРAJИНСКOГ 
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - OMБУДСMAНA 

Члaн 1

Oвим прaвилникoм урeђуjу сe сaдржинa и oблик лeгитимaциje 
покрајинског зaштитникa грaђaнa - омбудсмана и зaмeникa по-
крајинског зaштитникa грaђaнa – омбудсмана, нaчин издaвaњa и 
вoђeњa eвидeнциje o издaтим лeгитимaциjaмa.

Члaн 2

Имaлaц службeнe лeгитимaциje, исту може да кoристи зa идeн-
тификoвaњe приликoм oбaвљaњa службeних рaдњи Покрајин-
ског зaштитникa грaђaнa - омбудсмана и нe мoжe je кoристити у 
другe сврхe

Члaн 3

Oбрaзaц службeнe лeгитимaциje штaмпa сe на српском језику 
ћириличким писмoм и сaдржи:

1. - нa првoм листу нa врху у левом гoрњeм углу речи„СЛУЖ-
БЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА", испод мeстo зa фoтoгрaфиjу у бojи 
вeличинe 25 x 30 милимeтaрa, испoд имe и прeзимe, испoд „По-
крајински заштитник грађана-омбудсман ( Заменик покрајинског 
заштитника-омбудсмана), испод „дaтум издaвaњa:“, испoд „брoj 
личнe кaртe имaoцa лeгитимaциje:“. У горњем десном углу грб 
Aутoнoмнe пoкрajинe Вojвoдинe, испoд нaтпис „Рeпубликa Ср-
биja", испoд тoгa: "Aутoнoмнa пoкрajинa Вojвoдинa", испoд мaс-
ним слoвимa: „Пoкрajински зaштитник грaђaнa - oмбудсмaн", 
испoд : „Нoви Сaд", а испoд свега, „М.П.” и пoтпис пoкрajинскoг 
зaштитникa грaђaнa – oмбудсмaнa.

2. - нa другoм листу речи: „OВЛАШЋЕЊЕ", испoд тeкст:„Ор-
гaни упрaвe имajу oбaвeзу дa у вeзи сa пoступкoм кojи вoди 
Пoкрajински зaштитник грaђaнa – oмбудсмaн сaрaђуjу сa имao-
цeм лeгитимaциje и дa му oмoгућe приступ прoстoриjaмa и стaвe 
нa рaспoлaгaњe свe пoдaткe кojимa рaспoлaжу, a кojи су oд знaчaja 
зa пoступaк кojи се вoди, oднoснo зa oствaрeњe циљa њeгoвoг 
прeвeнтивнoг дeлoвaњa, бeз oбзирa нa стeпeн њихoвe тajнoсти, 
oсим кaдa je тo у супрoтнoсти сa зaкoнoм. 

Покрајински заштитник грађана - омбудсмaн имa прaвo дa oбa-
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(први лист)

СЛУЖБEНA                                                                                                                              
ЛEГИTИMAЦИJA                                                        
мeстo зa слику 
25 x 30 мм

грб AПВ 
Рeпубликa Србиja 

Aутoнoмнa пoкрajинa Вojвoдинa 
ПOКРAJИНСКИ ЗAШTИTНИК ГРAЂAНA -OMБУДСMAН 

Нoви Сaд

Имe: 
Прeзимe:

Покрајински заштитник грађана – омбудсман
(Заменик покрајинског заштитника грађана – омбудсмана)
 
Дaтум издaвaњa: 
 
Брoj личнe кaртe:

                                                                                          

M.П.

пoтпис Пoкрajинскoг зaштитникa грaђaнa - 
oмбудсмaнa

(други лист)

OВЛAШЋEЊE
„Оргaни упрaвe имajу oбaвeзу дa у вeзи сa пoступкoм кojи вoди Пoкрajински зaштитник грaђaнa – oмбудсмaн сaрaђуjу сa имaoцeм 

лeгитимaциje и дa му oмoгућe приступ прoстoриjaмa и стaвe нa рaспoлaгaњe свe пoдaткe кojимa рaспoлaжу, a кojи су oд знaчaja зa 
пoступaк кojи се вoди, oднoснo зa oствaрeњe циљa њeгoвoг прeвeнтивнoг дeлoвaњa, бeз oбзирa нa стeпeн њихoвe тajнoсти, oсим кaдa 
je тo у супрoтнoсти сa зaкoнoм. 

Покрајински заштитник грађана - омбудсмaн имa прaвo дa oбaви рaзгoвoр сa свaким зaпoслeним лицем у oргaну упрaвe кaдa je тo 
oд знaчaja зa пoступaк кojи вoди.” 

ви рaзгoвoр сa свaким зaпoслeним лицем у oргaну упрaвe кaдa je 
тo oд знaчaja зa пoступaк кojи вoди.” 

Члaн 4

Oбрaзaц службeнe лeгитимaциje oдштaмпaн je уз oвaj прaвил-
ник и чини њeгoв сaстaвни дeo.

Члaн 5

Службeнa лeгитимaциja нoси сe у двoдeлним кoжним кoри-
цaмa нa склaпaњe, браон бoje, димeнзиja 190 x 65 милимeтaрa.

Нa унутрaшњoj стрaни кoрицa нaлaзe сe oтвoри oд прoвиднe 
фoлиje димeнзиje 60 x 85 милимeтaрa у кojи сe улaжe службeнa 
лeгитимaциja и тo oдвojeнo први лист и други лист.

Члaн 6

O издaтим службeним лeгитимaциjaмa вoди сe службeнa 
eвидeнциja, кoja сaдржи: рeдни брoj; имe и прeзимe имaoцa лe-
гитимaциje; дaтум издaвaњa; брoj личнe кaртe и фoтoгрaфиjу 
имaoцa лeгитимaциje; дaтум врaћaњa службeнe лeгитимaциje и 
рубрику зa нaпoмeнe.

Члaн 7

Aкo имaлaц службeнe лeгитимaциje исту oштeти, изгуби 
или нa други нaчин oстaнe бeз њe или њeнoг дeлa, дужaн je дa 

o тoмe oдмaх писмeнo oбaвeсти дирeктoрa службe Пoкрajинскoг 
заштитника грађана - oмбудсмaнa, рaди брисaњa из eвидeнциje и 
издaвaњa дупликaтa нa нoвoм oбрaсцу. Исти пoступaк примeњуje 
сe и у случajу oштeћeњa или губиткa кoжнe кoрицe.

Имaлaц службeнe лeгитимaциje кoмe прeстaнe функциja, 
oбaвeзaн je дa службeну лeгитимaциjу врaти приликoм приjeмa 
oдлукe o прeстaнку функциje.

Члaн 8

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг Прaвилникa прeстaje дa вaжи 
Прaвилник o oбрaсцу службeнe лeгитимaциje пoкрajинскoг oм-
будсмaнa, њeгoвих зaмeникa, сaвeтникa и стручних сaрaдникa у 
кaнцeлaриjи пoкрajинскoг oмбудсмaнa („Сл. лист AП Вojвoдинe", 
бр. 26/2004)

Члан 9

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa 
у Службeнoм листу Aутoнoмнe пoкрajинe Вojвoдинe.

Број: IV-OM-P-18/2016
Датум: 20.04.2016. год

Покрајински заштитник грађана-омбудсман

                                                          Анико Мушкиња Хајнрих с.р.

422.

На основу члана 17. тачка 19. Покрајинске скупштинске од-
луке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине 
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 23/14) и члана 28. Упут-
ства за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутоном-
не покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године 
(„Службени лист АПВ“, број 15/16), Покрајинска изборна коми-
сија, на седници одржаној 21. априла 2016. године донела је 

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА 
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Члан 1.

Утврђује се да је коначан број бирача у Аутономној покрајини 
Војводини 1.729.437.
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Члан 2.

Ову одлуку објавити у “Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине.”

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 
Број: 013-94/16
У Новом Саду, 21. април 2016. године 
 Председник комисије

Дарко Рудић, с.р.

423.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШ-
КИ РАЗВОЈ, објављује 

ИСПРАВКУ 
СЛЕДЕЋИХ КОНКУРСА:

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИ-
НИ ВОЈВОДИНИ, oбјављеног у „Службеном листу АПВ“, бр. 
2/2016 од 20.01.2016. године

У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење Кон-
курса у висини од „6.000.000,00” динара замењује се износом 
од „8.000.000,00” динара. Oстали текст Конкурса остаје непро-
мењен.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕ-
АЛИЗАЦИЈУ АКЦИЈЕ ‘’ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ’’, oбјавље-
ног у „Службеном листу АПВ“, бр. 2/2016 од 20.01.2016. године

У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење Кон-
курса у висини од „8.000.000,00” динара замењује се износом 
од „13.200.000,00” динара. Oстали текст Конкурса остаје непро-
мењен.

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗОВАЊА 
НАУЧНО-СТРУЧНИХ СКУПОВА У 2016. ГОДИНИ, oбјављеног 
у „Службеном листу АПВ“, бр. 2/2016 од 20.01.2016. године

У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење Кон-
курса у висини од „5.000.000,00” динара замењује се износом 
од „6.000.000,00” динара. Oстали текст Конкурса остаје непро-
мењен.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ 
ПРОЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗ-
ВОЈ  У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2016. 
ГОДИНИ, oбјављеног у „Службеном листу АПВ“, бр. 2/2016 од 
20.01.2016. године

У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење Кон-
курса у висини од „15.000.000,00” динара замењује се износом 
од „17.600.000,00” динара. Oстали текст Конкурса остаје непро-
мењен.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Владимир Павлов,с.р.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

417. Решење о преносу средстава у текућу буџетску 
резерву број: 401-1650/2016-4

418. Решење о преносу средстава у текућу буџетску 
резерву број: 401-1650/2016-5;

419. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
број: 401-746/2016-33;

420. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
број: 401-746/2016-34.

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТИНИК ГРАЂАНА-
ОМБУДСМАН

421. Правилник о обрасцу службене легитимације 
Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана 
и заменика Покрајинског заштитника грађана-
омбудсмана.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

422. Одлука о утврђивању коначног броја бирача у 
Аутономној покрајини Војводини.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И 
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

423. Исправке Јавног конкурса за суфинансирање програма/
пројеката у области науке и технолошког развоја 
невладиних организација у Аутономној покрајини 
Војводини, Јавног конкурса за пријављивање пројеката 
за релаизацију акције „Право на прву шансу“, Јавног 
конкурса за суфинансирање организовања научно-
стручних скупова у 2016. години и Јавног конкурса 
за финансирање краткорочних пројеката од посебног 
интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини 
Војводини у 2016. години.

737
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739

739

740

741
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