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На основу чл. 35. и 36. став 1. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), 
члана 2. Покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број 54/15) и члана 6. Закона о 
начину одређивања максималног броја запослених у јавном сек-
тору („Службени гласник РС”, број 68/15), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 1. јуна  2016. године, д о н е л а  је

  ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
У СИСТЕМУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ  

Члан 1.

 У Покрајинскoj уредби о максималном броју запослених у систему 
Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, 
број 4/2016, 19/2016, 25/2016, 28/2016 и 31/2016) члан 2. мења се и гласи:

„Максималан број запослених на неодређено време код КЈС АПВ, за 2015. годину јесте:

О
рг

ан
из

ац
ио

ни
 о

бл
ик

Назив органа
Максимални број 

запослених на 
неодређено време

Директни буџетски корисници 1082

01 СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ 0

02 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ 63

03 ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 0

04 СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 31

05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 44

06 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ  44

07 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И 
ДЕМОГРАФИЈУ  104

08 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ  81

09 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ 
МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 95

10 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ 
САМОУПРАВУ 29

11 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 57

 12 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОКИ РАЗВОЈ 24

 13 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ 18

 14 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 17

 15 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ 
ПОЛОВА 56
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 16 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 275

 17 СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АПВ 5

 18 СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 9

 19 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ 14

 20 ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН 20

 21 ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 6

 22 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 7

 23 УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 13

 24 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 70

Индиректни буџетски корисници 1062

25 ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ” FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 8

 26 ВОЈВОЂАНСКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР, НОВИ САД 2

 27 СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА, 
НОВИ САД 537

 28 ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 15

 29 АРХИВ ВОЈВОДИНЕ, УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА, НОВИ САД 71

 30 ГАЛЕРИЈА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ – ПОКЛОН-ЗБИРКА РАЈКА МАМУЗИЋА, НОВИ САД 12

 31 МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 109

 32 МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 17

 33 ПОЗОРИШНИ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 17

 34 СПОМЕН-ЗБИРКА ПАВЛА БЕЉАНСКОГ, НОВИ САД 14

 35 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, ПЕТРОВАРАДИН 41

 36 НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ П.О. СУБОТИЦА – NARODNO KAZALIŠTE P.O. SUBOTICA – 
NÉPSZÍNHÁZ T.F SZABADKA 85

 37 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, НОВИ САД 13

 38 ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ, НОВИ САД 13

 39 ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 8

 40 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, НОВИ САД 45

 41 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА, НОВИ САД 32

 42 ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ, 
НОВИ САД  9

 43 ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА, 
НОВИ САД 14

Јавнa предузећа 1924

44 ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”, НОВИ САД 446

 45 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНАШУМЕ” ПЕТРОВАРАДИН 1431

 46 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ”, НОВИ САД 47

Остали корисници јавних средстава 528

47 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 8
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 48 ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА – ÚSTAV PRE KULTÚRU 
VOJVODINSKYCH SLOVÁKOV, НОВИ САД 3

 49 ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА – ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЙВОДЯНСКИХ 
РУСНАЦОХ, НОВИ САД 1

 50 ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI 
INTÉZET, СЕНТА 10

 51 ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ ХРВАТА – ZAVOD ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH 
HRVATA, СУБОТИЦА 2

 52 ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА – INSTITUTUL DE CULTURÃ AL 
ROMÂNILOR DIN VOIVODINA, ЗРЕЊАНИН 3

 53 ДНЕВНИК – НОВИНЕ И ЧАСОПИСИ ДОО, НОВИ САД У СТЕЧАЈУ 0

 54 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА „МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВНИ И ИЗДАВАЧКИ 
ЦЕНТАР” ДОО, ПАНЧЕВО, ДР.СВ., ПАНЧЕВО 2

 55 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА „ЛИБЕРТАТЕА”, ПАНЧЕВО 20

 56 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА „ХРВАТСКА РИЈЕЧ”, СУБОТИЦА 15

 57 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА „БУЊЕВАЧКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР”, 
СУБОТИЦА 7

 58 ДОО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ „HEТ NAP” LAPKIADO KFT, СУБОТИЦА 13

 59 ДОО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ „MAGYAR SZO” LAPKIADO KFT, НОВИ 
САД 185

 60 ВОЈВОЂАНСКА АКАДЕМИЈА НАУКА, УМЕТНОСТИ И КУЛТУРЕ 0

 61 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА „ХЛАС ЉУДУ”, НОВИ САД 22

 62 НОВИНСКО ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА „РУСКЕ СЛОВО”, НОВИ САД 24

 63 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА „РИДНЕ СЛОВО”, КУЛА 1

 64 „ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК” АД ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ 
САД 15

 65 РУСИНСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „ПЕТРО РИЗНИЧ ЂАЂА”, РУСКИ КРСТУР 0

 66 КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР „СТЕПАНОВИЋЕВО”, СТЕПАНОВИЋЕВО 0

 67 ФОНД ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 
НОВИ САД 6

 68 АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ 
САД 14

 69 ФОНД „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ” АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 26

 70 ДОО „ПАРК ПАЛИЋ”, ПАЛИЋ 19

 71 УСТАНОВА – ЦЕНТАР ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ВОЈВОДИНЕ, 
БАНОШТОР 27

 72 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 7

 73 РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. НОВИ САД  44

 74 ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 19

 75 ПОКРАЈИНСКИ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ, НОВИ САД 1

 76 „ДНЕВНИК” АД ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД 8

 77 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА, НОВИ САД 5

 78 ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА, НОВИ САД 4
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 79 ФОНД ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ „VOJVODINA INVESTMENT 
PROMOТION – VIP”, НОВИ САД 13 

 80 ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР НОВИ САД – BUSINESS INCUBATOR НОВИ САД ДОО НОВИ 
САД  1

 81 ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ДОО, UZLETI INKUBATOR KFT СЕНТА ZENTA  1

 82 ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН BUSINESS INCUBATOR ЗРЕЊАНИН ДОО 
ЗРЕЊАНИН  2

Укупно 4596

Остали организациони облици чији је оснивач Аутономна по-
крајина Војводина а који се налазе у Одлуци о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему државних органа, систе-
му јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систе-
му локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гласник РС”, бр. 
101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016 и 45/2016) и одлукама о максимал-
ном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоу-
праве за 2015. годину, нису обухваћени овом покрајинском уредбом.”

Члан 2.

Ова покрајинскa уредбa ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 112-36/2016
Нови Сад, 1.   јун  2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

568.

На основу члана 32. тачка 4. и чл. 35. и 36. став 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 31. 
маја 2016.  године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ 
О ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.
У Покрајинској уредби о грађевинском земљишту у јавној 

својини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
бр. 45/15 и 13/16), у члану 63. после става 3. додаје се став 4. који 
гласи:

„Изузетно од става 2. овог члана, висина накнаде утврђује се 
у висини тржишне вредности грађевинског земљишта на основу 
процене надлежног пореског органа или другог надлежног орга-
на, у случајевима када је вештак одговарајуће струке својим на-
лазом утврдио да површина грађевинског земљишта на коме се 
установљава право службености постаје фактички неупотребљи-
ва за покрајину.”

Члан 2.

Започети поступци за решавање по захтевима за установља-
вање права стварне службености, окончаће се у складу са одред-
бама ове покрајинске уредбе.

Члан 3.

Ова покрајинска уредба ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 46-293/2015-01
Нови Сад, 31. мај  2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

569.

На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2014), 
члана 9, а у вези са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Сл. 
лист АП Војводине”, бр. 54/2015), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 1. јуна 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ

О  УТВРЂИВАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ ЋЕ 
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НАСТАВИТИ ДА ФИНАНСИРА У 2016. ГОДИНИ,

А  ЧИЈA ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАПОЧЕТА,
ОДНОСНО НАСТАВЉЕНА У 2015. ГОДИНИ

ИЗ СРЕДСТАВА УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира 
у 2016. години, а чијa је реализација започета, односно настављена 
у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Ауто-
номне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“ бр. 
6/2016, 7/2016-испр. и 23/2016) у члану 2. у табеларном прегледу:

 -ред 86. мења се и гласи:

„

1011 ПОДРШКА 
ПРОЈЕКТИМА 

У ОБЛАСТИ 
РАЗВОЈА 
СПОРТА

ОПШТИНА 
БАЧКИ 

ПЕТРОВАЦ

Спортска хала у 
Гложану 101.099.785,60 99.470.473,31 0,00 29.841.142,00 75.176.015.60

„
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-ред 88. брише се. 

-ред  94. мења се и гласи:
„

1011 ПОДРШКА 
ПРОЈЕКТИМА 

У ОБЛАСТИ 
РАЗВОЈА 
СПОРТА

ГРАД 
ПАНЧЕВО

Пројектовање и 
постављање балон 

хале спортске 
намене над 

отвореним базеном 
ЈКП  „Младост” 

Панчево

22.380.071,89 19.872.000,00 0,00 0,00 19.872.000,00

„
Последњи ред табеларног прегледа мења се и гласи:
„

УКУПНО 2.135.447.036,26 2.037.580.597,65 236.483.393,79 411.037.039,61  1.585.278.991,43

„ 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 031-4/2016-02/174
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

570.

На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист Аутономне покрајине 
Војводине”, број 37/14), а у вези са чланом 9. став 1. и чланом 13. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покраји-
не Војводине („Службени лист Аутономне покрајине Војводине”, 
број 54/2015), Покрајинска влада, на седници одржаној  1. јуна 
2016. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОГОНА ЗА 

ПРИМЕНУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА СА ЕЛЕМЕНТИМА 
ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОДСТИЦАЈИМА 

ЗАПОШЉАВАЊА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ 
ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.

У Одлуци о поступку и критеријумима за доделу средстава за 
суфинансирање погона за примену нових технологија са елемен-
тима иновационе делатности и подстицајима запошљавања у Ау-
тономној покрајини Војводини у 2016. години („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 2/2016), у члану 2. став 1. 
број „356.158.379,68” замењује се бројем „378.158.379,68”, а број 
„317.050.740,55” замењује се бројем „339.050.740,55”.

 
Члан 2.

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-21/2016
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

571.

На основу члана 84. став 3. и члана 108. став 1. и 2. Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, број 76/2005, 100/2007 – 
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45 – 2015 – аутентично тумачење и 68/2015), чл. 32 став 1. тачка 
4. и 35. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 1. јуна 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ

О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ 
МАСТЕР  АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДОКТОРСКИХ 

АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 
БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА 

ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ 
САДУ, У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

Члан 1.

 У Одлуци о броју студената за упис у прву годину мастер ака-
демских студија и докторских академских студија који се финан-
сирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултети-
ма у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2016/2017. 
години („Службени лист АП Војводине”, број 32/16 ), у члану 2, 
у табели „ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, МАСТЕР АКА-
ДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, КВОТЕ 2016/2017”,  после реда у табели:

„Примењено софтверско инжењерство” 30

додаје се ред:

„Информациони и аналитички инжењеринг” 0

Члан 2.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 612-14/2016
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

572.

На основу члана 84. став 3. и члана 108. став 1. и 2. Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, број 76/2005, 100/2007 – 
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45 – 2015 – аутентично тумачење и 68/2015), чл. 32 став 1. тачка 
4. и 35. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014),  Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 1. јуна 2016. године, донела је
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ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ 

СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ,  
АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА, КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ 
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ, У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. 

ГОДИНИ

Члан 1.

У Одлуци о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма основних струковних, академских и интегрисаних сту-
дија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине 
на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 
2016/2017. години („Службени лист АП Војводине”, број 32/16 ), у 
члану 2, у табели „ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, ОСНОВНЕ 
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, КВОТЕ 2016/2017”,  број у табели:

„Рачунарство и аутоматика” 190

замењује се бројем:

„Рачунарство и аутоматика” 180

после реда у табели:

„Софтверско инжењерство и информационе 
технологије – Нови Сад” 36

додаје се ред:

„Информациони инжењеринг” 10

Члан 2.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 612-15/2016
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

573.

На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ” број 37/2014),  Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  1. јуна 2016. године,  д о н е л a   је

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ПРАВУ НА КОРИШЋЕЊЕ И 

НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПРЕНОСНИХ РАЧУНАРА
 ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ

Члан 1.

У Одлуци о праву на коришћење и начину коришћења пренос-
них рачунара за службене потребе („Службени лист АПВ”, бр. 
12/11 и 17/14, бр.11/15) у члану 8. после става 1 додаје се став 2 
који гласи: 

„У случају разрешења са функције и преласка на радно ме-
сто на којем нема права на преносни рачунар, корисник може уз 
одобрење Комисије за распоред и опремање службених зграда и 
пословних просторија до даљњег користити преносни рачунар, 
ако нема могућности да му се обезбеди одговарајући персонални 
рачунар.”

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 09-2/2016
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

574.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 37/14 и 
54/14-др.пропис) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, бр. 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној  1.  јуна  2016. године,               
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Војин Јованчевић разрешава се дужности помоћника покрајин-
ског секретара за образовање, прописе, управу и националне 
мањине-националне заједнице, на лични захтев.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-92/2016
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

575.

На основу чл. 35. и 36. став 6., а 32. тачка 9, Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 31.  
маја  2016. године, д о н е л а   ј е

РЕШЕЊЕ

I

Проф. др Патрик Дрид, на лични захтев, разрешава се дужнос-
ти вршиоца дужности директора Високе пословне школе у Новом 
Саду, на коју је именован Решењем Покрајинске владе, број: 022-
268/2016, од 13. априла 2016. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-378/2016
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.
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576.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади (‘’Службени лист АПВ’’, број 37/14) и 
члана 7. Одлуке о Служби за реализацију програма развоја Ауто-
номне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 51/14), 
Покрајинска влада,  на  седници одржаној 1.  јуна 2016. године,              
д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Дејан Авдаловић поставља се за директора Службе за реализа-
цију програма развоја Аутономне Покрајине Војводине, на пери-
од од четири године.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-91/2016
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

577.

На основу чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), a у вези с чланом 1. алинеја 5 Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина 
на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП 
Војводине”, број 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној  31. маја 2016. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Правилник о систематизацији послова и 
радних места у Музеју Војводине број 01-419, који је донела ди-
ректорица Установе, 1. априла 2016. године. 

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-287/2016
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

578.

На основу чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), a у вези с чланом 1. алинеја 4 Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина 
на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП 
Војводине”, број 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 1. јуна 2016. године,               д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I    

Даје се сагласност на Правилник o систематизацији радних 
места у Музеју савремене уметности Војводине, број: 227-1-
1/2016, који је донела директорица Установе, 22. априла 2016. го-
дине. 

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-309/2016
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

579.

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе – Центра 
за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист 
АПВ”, број 4/08) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној   1.  јуна  2016. 
године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Ус-
танове – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, за 
период јануар–децембар 2016 године, које је донео Управни одбор 
Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, 
на 27. седници одржаној 30.5.2016. године.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-36/2016
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

580.

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе – Центра 
за привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист 
АПВ”, број 4/08) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 
37/2014),  Покрајинска влада, на седници одржаној  1.  јуна   2016. 
године, д о н е л а је   

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне програма рада Установе 
– Центра за привредно-технолошки развој Војводине, за период 
јануар‒децембар 2016. године, које је донео Управни одбор Уста-
нове – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 27. 
седници одржаној 30.5.2016. године.
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II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-16/2016
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

581.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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 Аутономне 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    31.   маја  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 на-
ционалне мањине – националне заједнице,  Програм  2003 Ос-
новно образовање, Програмска активност  1006 Модернизација 
инфраструктуре основних школа,  функционална класификација 
910 Предшколско и основно образовање,  извор финансирања  01 
00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери 
осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим ниво-
има власти,    износ од 4.000.000,00 динара (словима: четирими-
лионадинара  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  4.000.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за  измену периодичног плана извршења и 
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период 
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајински секрета-
ријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине – на-
ционалне заједнице,  по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве,  у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке  1. овог решења намењено је Основној школи „Арањ Ја-
нош“ Трешњевац за  суфинансирање трошкова пројекта „Школа 
без промаје“-замена прозора на школском објекту у Орому.

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 Војводине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-40
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

582.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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 Аутономне 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 31.    маја  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 
07-Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију, програм  1803 Развој квалитета и доступности 
здравствене заштите,  Програмска активност 1010 Обезбеђење 
несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене 
заштите, функционална класификација 760 Здравство некласи-
фиковано на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из 
буџета, економскa класификацијa 464 Дотације  организацијама 
обавезног социјалног осигурања, 4641 Текуће  дотације органи-
зацијама обавезног социјалног осигурања, износ од 12.000.000,00 
динара (словима: дванаестмилионадинара и 00/100), због недо-
вољно 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 12.000.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се, у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одо-
бреног 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 здравство, социјалну политику и демографију, по 
основу употребе средстава текуће буџетске резерве,  у износу и 
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог ре-
шења, намењено је за финансирање плата неуговорених радника 
са Републичким фондом за здравствено осигурање, за месец  јун 
и јул у 2016. години запослених на одређено време у Клиничком 
центру Војводине, Нови Сад.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за здравство, социјалну по-
литику и демографију и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за здравство, социјалну политику и демографију у складу са за-
коном, 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“. 
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-41
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

583.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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 Аутономне 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  31.   маја  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 финансирања  01 
00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства ре-
зерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајински 
секретаријат за културу и јавно информисање, Глава 01 Инди-
ректни корисници у области културе,  Програм  1202 Унапређење 
система заштите културног наслеђа, Програмска активност  1008 
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног 
наслеђа, функционална класификација 820 Услуге културе, извор 
финансирања  01 00 Приходи из буџета укупно 690.000,00 дина-
ра (словима: шестодеведесетхиљададинара и 00/100) распоређе-
них по економским класификацијaма и то:  423 Услуге по уговору 
610.000,00 динара (словима: шестстотинадесетхиљададинара и 
00/100),  од чега: 4234 Услуге информисања 150.000,00 динара (сло-
вима: стопедестхиљададинара и 00/100) и 4239 Остале опште ус-
луге 460.000,00 динара (словима: четиристотинешездесетхиљада-
динара и 00/100 и 426 Материјал, 4266 Материјали за образовање, 
културу и спорт 80.000,00 динара (словима: осамдесетхиљадади-
нара и 00/100), а  због недовољно планираних средстава на апро-
пријацијма  за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од  690.000,00 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 апропријација код Пајинског секре-
таријата за културу и јавно информисање,  по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено 
је Музеју савремене уметности Војводине,  Нови Сад за финан-
сирање реализације изложбе „Нове религије“ уметника Демијана 
Хирста из Велике Британије у Новом Саду.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу и јавно инфор-
мисање и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за  
културу и јавно информисање пренеће средства Музеју савреме-
не уметности Војводине,  Нови Сад, а Музеј савремене уметности 
Војводине,  Нови Сад преузеће обавезу у складу са законом, на  
основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико друга-
чије није законом прописано.

5. Ово  решење објавиће се  у  ‘’Службеном листу АП Војводине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-43
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

584.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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 Аутономне 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 _31.    маја_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 
06-Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, 
Глава 01 Индиректни корисници у области културе, Програм  
1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, 
Програмска активност 1006 Подршка раду установа у области ст-
варалаштва, функционална класификација 820 Услуге културе,  
извор финансирања  01 00 Приходи из буџета,укупно 2.000.000,00 
динара (двамилионадинара и 00/100), од чега по економским кла-
сификацијама и у износима како следи:

- 422 Трошкови путовања 1.221.000,00 динара, од чега 4221 
Трошкови службених путовања у земљи  1.221.000,00 
динара; 

- 423 Услуге по уговору 573.750,00 динара, од чега 4239 
Остале опште услуге 573.750,00 динара и

- 426 Материјал 205.250,00 динара, од чега 4264 Материја-
ли за саобраћај 93.750,00 динара и 4266 Материјали за 
образовање, културу и спорт  111.500,00 динара, а због 
недовољно планираних средстава на апропријацијија-
ма за реализацију намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од укупно 2.000.000,00 динара, а периодично право пот-
рошње – квота, увећава се, 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. Одобрено повећање апропријација код Покрајинског секре-
таријата за културу и јавно информисање, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је 
Народном позоришту Narodnom kazalištu Népszínház  Суботица, 
из Суботице, а за суфинансирање реализације гостовања Драме 
на мађарском језику по Војводини.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за културу и јавно инфор-
мисање и Покрајински секретаријат за финансије.
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4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
културу и јавно информисање пренеће средства  Народном позо-
ришту Narodnom kazalištu Népszínház  Суботица, из Суботице, а 
Народно позориште Narodno kazalištе Népszínház  Суботица, из 
Суботице, преузеће обавезу у складу са законом на основу пи-
саног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није 
законом прописано.

5.  Овог решење објавиће се у  „Службеном листу АП Војводине“. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-44
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

585.

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 _31.   маја  2016. годи-
не,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 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 
06-Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, 
Глава 01 Индиректни корисници у области културе, Програм  
1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, 
Програмска активност 1006 Подршка раду установа у области ст-
варалаштва, функционална класификација 820 Услуге културе,  
извор финансирања  01 00 Приходи из буџета,економска класи-
фикација 424 Специјализоване услуге, 4242 Услуге образовања, 
културе и спорта, износ од 2.000.000,00 динара (двамилионади-
нара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апро-
пријацијији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од 2.000.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се, у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одо-
бреног 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 културу и јавно информисање, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је 
Народном позоришту Narodnom kazalištu Népszínház  Суботица, 
из Суботице за суфинансирање продукције (међурегионална коп-
родукциона сарадња).

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за културу и јавно инфор-
мисање и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
културу и јавно информисање пренеће средства  Народном по-
зоришту- Narodnom kazalištu- Népszínház  Суботица, а Народно 
позориште-Narodno kazalištе- Népszínház  Суботица, преузеће 
обавезу у складу са законом на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-45
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

586.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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 Аутономне 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 _31.  маја  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 финансирања  01 
00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства ре-
зерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 12-Покрајински 
секретаријат за науку и технолошки развој, програм  0201 Развој 
науке и технологије,  Програмска активност 1012 Подршка развоју 
научно-истраживачке делатности, функционална класификација 
140 Основно истраживање, извор финансирања 01 00 Приходи из 
буџета, економскa класификацијa 424 Специјализоване услуге, 
4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, 
износ од 6.500.000,00 динара (словима: шестмилионапетстотина-
хиљададинара 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 6.500.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се, у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одо-
бреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које 
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског се-
кретаријата за науку и технолошки развој по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено 
је за суфинансирање пројеката од значаја за науку и технолошки 
развој АП Војводине за пројектни циклус 2016-2019 године, у јав-
ном поступку –путем конккурса.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за науку и технолошки раз-
вој и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
науку и технолошки развој у складу са законом, преузеће обавезу 
на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико 
другачије није законом прописано.
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5.  Ово решење објавиће се  у   „Службеном листу АП Војводине“. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-47
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

587.

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 _31.  маја_2016. годи-
не,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 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 
12-Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, про-
грам  0201 Развој науке и технологије,  Програмска активност 
1008 Подршка раду  Центра за привредно-технолошки развој, 
функционална класификација 150 Опште јавне услуге – истра-
живање и развој, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, 
економскa класификацијa 451 Субвенције јавним нефинансијс-
ким предузећима и организацијама, 4511 Текуће субвенције јав-
ним нефинансијским предузећима и организацијама, износ од 
2.500.000,00 динара (словима: двамилионапетстотинахиљадади-
нара и 00/100), због недовољно планираних средстава за суфинан-
сирање трошкова делатности Установе-Центра за привредно-тех-
нолошки развој Војводине. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од 2.500.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се, у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одо-
бреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које 
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског се-
кретаријата за науку и технолошки развој по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено 
је за суфинансирање трошкова делатности Установе-Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за науку и технолошки раз-
вој и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
науку и технолошки развој у складу са законом, преузеће обавезу 
на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико 
другачије није законом прописано.

5. Установа – Центар за привредно-технолошки развој Војво-
дине, у складу са овим Решењем извршиће одговарајуће измене 
планских аката Установе  за 2016. годину.

6.  Овог решење објавиће се у  „Службеном листу АП Војводине“. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-49
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

588.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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 Аутономне 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 __31.   маја_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 
12-Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, про-
грам  0201 Развој науке и технологије,  Програмска активност 1009 
Развој погона нових технологија, функционална класификација 
442 Производња, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, 
економскa класификацијa 454 Субвенције приватним предузећи-
ма, 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима, износ од 
24.000.000,00 динара (словима: двадесетчетиримилионадинара и 
00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења, односно недос-
тајућих средстава за суфинансирање погона нових технологија. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од 24.000.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се, у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одо-
бреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које 
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског се-
кретаријата за науку и технолошки развој по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је 
за суфинансирање погона за примену нових технологија доделом 
средстава у јавном поступку-путем јавног конкурса.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за науку и технолошки раз-
вој и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
науку и технолошки развој у складу са законом, преузеће обавезу 
на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико 
другачије није законом прописано.

Пре преузимања  обавеза из става 1. ове тачке,  неопходно је 
да Покрајинска влада, на предлог Покрајинског секретаријата за 
науку и технолошки развој, у складу са овим Решењем  донесе 
одговарајуће измене Одлуке о поступку и критеријумима за до-
делу средстава за суфинансирање погона за примену нових тех-
нологија са елементима иновационе делатности и подстицајима 
запошљавања у Аутономној покрајини Војводини у 2016. години 
(„Сл.лист АП Војводине“,бр. 2/2016).
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5  Ово решење објавиће се у   „Службеном листу АП Војводине“. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-50
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

589.

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 _31.  маја_ 2016. годи-
не,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 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  2007 
Подршка у образовању ученика и студената, Програмска актив-
ност  1006 Модернизација инфраструктуре установа ученичког 
стандарда,  функционална класификација 960 Помоћне услуге 
образовању,  извор финансирања  01 00 Приходи из буџета, еко-
номскa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални  трансфери осталим нивоима власти,    износ од 
1.870.285,00 динара (словима: једанмилионосамстотинаседамде-
сет-хиљададвестотинеосамдесетпетдинара и 00/100), због недо-
вољно 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  1.870.285,00  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 Покрајински секре-
таријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице,  по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве,  у износу и распореду према буџетским кла-
сификацијама из тачке  1. овог решења намењено је Школском 
центру са домом ученика „Доситеј Обрадовић“ Суботица за фи-
нансирање пројекта телекомуникационих и сигналних инстала-
ција – систем дојаве пожара.

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 Војводине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-52
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

590.

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 _31.    маја_2016. го-
дине,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 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 финансирања  01 
00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства ре-
зерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 09 Покрајински 
секретаријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице,  Програм  2004 Средње образовање, Про-
грамска активност  1005 Модернизација инфраструктуре средњих 
школа,  функционална класификација 920 Средње образовање,  
извор финансирања  01 00 Приходи из буџета, економскa класифи-
кацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти 914.000,00 динара 
(словима: деветстотиначетрнаестхиљададинара и 00/100) од чега: 
економска класификација  4631 Текући трансфери осталим ни-
воима власти 220.000,00 динара и економска класификација 4632 
Капитални трансфери осталим нивоима власти 694.000,00 динара, 
а због недовољно планираних средстава на апропријацији  за реа-
лизацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од  914.000,00  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 oбразовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице,  по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве,  у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења намењено је Средњој струч-
ној школи „Милош Црњански“  Кикинда за  финансирање трош-
кова  пројекта „Опремање хемијског кабинета у школи“, а који 
обухвата радове на санацији и адаптацији простора и набавку 
намештаја (опреме) за кабинет. 

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.
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5.  Ово  решење објавиће се у  ‘’Службеном листу АП Војводине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-54
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

591.

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    31.   маја ___ 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 од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. го-
дину 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 
финансирања  01 00 Приходи из буџета, економска класифика-
ција 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се 
Разделу 07-Покрајински секретаријат за здравство, социјалну 
политику и демографију, програм  1807 Развој инфраструктуре 
здравствених установа,  Програмска активност 1001 Изградња и 
опремање здравствених установа у државној својини чији је ос-
нивач АП Војводина, функционална класификација 760 Здрав-
ство некласификовано на другом месту, извор финансирања 01 00 
Приходи из буџета, економскa класификацијa 464 Дотације  орга-
низацијама обавезног социјалног осигурања, 4642 Капиталне  до-
тације организацијама обавезног социјалног осигурања, износ од 
19.500.000,00 динара (словима: деветнаестмилионапетстотина-
хиљададинара 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 19.500.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се, у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одо-
бреног 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 здравство, социјалну политику и демографију, по 
основу употребе средстава текуће буџетске резерве,  у износу 
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог 
решења, намењено је Клиничком центру Војводине Нови Сад за 
набавку нове РТГ цеви за ЦТ скенер Somation Sensation 64, а за 
потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за здравство, социјалну по-
литику и демографију и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за здравство, социјалну политику и демографију у складу са за-
коном, 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

Број: 401-746/2016-55
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

592.

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   31.   маја _ 2016. го-
дине,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. го-
дину 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 
финансирања  01 00 Приходи из буџета, економска класифика-
ција 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се 
Разделу 07-Покрајински секретаријат за здравство, социјалну 
политику и демографију, програм  1807 Развој инфраструктуре 
здравствених установа,  Програмска активност 1001 Изградња и 
опремање здравствених установа у државној својини чији је ос-
нивач АП Војводина, функционална класификација 760 Здрав-
ство некласификовано на другом месту, извор финансирања 01 00 
Приходи из буџета, економскa класификацијa 464 Дотације  ор-
ганизацијама обавезног социјалног осигурања, 4642 Капиталне  
дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, износ 
од 3.000.000,00 динара (словима: тримилионадинара и 00/100), 
због недовољно планираних средстава на апропријацији за реа-
лизацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од 3.000.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се, у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одо-
бреног 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 здравство, социјалну политику и демографију, по 
основу употребе средстава текуће буџетске резерве,  у износу 
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог 
решења, намењено је Клиничком центру Војводине Нови Сад, за 
набавку нове клима коморе (климатизера) за потребе Одељења за 
специјалну интензивну негу и јединица за трансплантацију (сте-
рилни блок) Клинике за хематологију.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за здравство, социјалну по-
литику и демографију и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за здравство, социјалну политику и демографију у складу са за-
коном, 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“. 
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-56
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

593.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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 Аутономне 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 31.   маја  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 одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. годину и Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 08 
- Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервен-
цијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резер-
ва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, извор финансирања  01 00 Приходи из 
буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Сред-
ства резерве, одобрава се Разделу 10-Покрајински секретаријат за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм  1505 Реги-
онални развој,  Програмска активност 1003 Подршка раду  Агенције 
за регионални развој АП Војводине, функционална класификација 
411 Општи економски и комерцијални послови, извор финансирања 
01 00 Приходи из буџета, економска класификација 465 Остале дота-
ције  и трансфери, 4651 Остале текуће дотације и трансфери, износ од 
4.500.000,00 динара (словима: четиримилионапетстотинахиљадади-
нара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апроприја-
цији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од 4.500.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се, у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одо-
бреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које 
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секретарија-
та за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу  по основу упо-
требе средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду пре-
ма буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се 
Агенцији за регионални развој Аутономне покрајине Војводине д.о.о. 
Нови Сад, а намењено је за финансирање пројекта „Војвођанско-сло-
веначка развојна сарадња-подршка руралном развоју у АП Војводини.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу пренеће средства 
Агенцији за регионални развој Аутономне покрајине Војводине 
д.о.о. Нови Сад, на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Овог решење објавиће се  у   „Службеном листу АП Војводине“. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-57
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

594.

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 _31.    маја__ 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 11 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине,  Програм  0405 Заштита природе, Програмска 
активност  1001 Заштита природе,  функционална класификација 
540 Заштита биљног и животињског света и крајолика,  извор фи-
нансирања  01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 
424 Специјализоване услуге, 4245 Услуге одржавања национал-
них паркова и природних површина, износ од 1.961.782,00 динара 
(словима: једанмилиондеветстошездесетједнахиљадаседамстоо-
самдесетдвадинара и 00/100), због недовољно планираних сред-
става на апропријацији  за реализацију намене из тачке 2. овог 
решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од  1.961782,00 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 урбанизам, градитељство и заштиту животне среди-
не,  по основу употребе средстава текуће буџетске резерве,  у из-
носу и распореду према буџетским класификацијама из става  1. 
овог решења намењено је ЈП „Националном парку Фрушка гора“ 
из Сремске Каменице, а  за  финансирање реализације пројекта 
„Мониторинг европског јелена на подручју Националног парка 
Фрушка гора“.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство 
и заштиту животне средине и Покрајински секретаријат за фи-
нансије.

4. Ради реализације овог решења Покрајински секретаријат за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине преузеће 
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уко-
лико другачије није законом прописано.

 
5.  Ово  решење објавиће се  у  ‘’Службеном листу АП Војводине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-59
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.
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595.

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  31.    маја 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 образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине-националне заједнице,  Програм  1901 Сарадња 
државе са црквама и верским заједницама, Програмска активност  
1001 Подршка раду црквама и верским заједницама, функционал-
на класификација 840 Верске и остале услуге заједнице,  извор 
финансирања  01 00 Приходи из буџета, економскa класифика-
цијa  481 Дотације невладиним организацијама, 4819 Дотације 
осталим непрофитним  институцијама, износ од 600.000,00 ди-
нара (словима: шестстотинахиљададинара и 00/100), због због не-
довољно 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  600.000,00 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 отварање  апропријације код Покрајинског се-
кретаријата за образовање, прописе управу и националне мањи-
не-националне заједнице,  по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве,  у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке  1. овог решења, намењено је за пројекте  об-
нове цркава и верских заједница на територији АП Војводине  по 
процедури која се спроводи у јавном поступку, односно по кри-
теријумима, условима и поступку утврђеним јавним конкурсом.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за  
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне 
заједнице по спроведеном јавном конкурсу и  у складу са законом, 
преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-61
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

596.

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 _1.   јуна_ 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 на-
ционалне мањине – националне заједнице,  Програм  2003 Ос-
новно образовање, Програмска активност  1006 Модернизација 
инфраструктуре основних школа,  функционална класификација 
910 Предшколско и основно образовање,  извор финансирања  01 
00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери 
осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим 
нивоима власти,    износ од 2.476.141,20 динара (словима: двами-
лионачетиристотинеседамдесетшестхиљада-сточетрдесетједан-
динар  и 20/100), 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  2.476.141,20  динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за  измену периодичног плана извршења и 
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период 
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секре-
таријата  за oбразовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице,  по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве,  у износу и распореду према буџетским кла-
сификацијама из тачке   1. овог решења намењено је Школи за 
основно и средње образовање  „Антон Скала“  из Старе Пазове 
за  финансирање трошкова радова који су настали при извођењу 
радова на адаптацији и реконструкцији зграде школе.

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: 401-746/2016-51
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.
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597.

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 __1.   јуна __ 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 на-
ционалне мањине – националне заједнице,  Програм  2003 Ос-
новно образовање, Програмска активност  1006 Модернизација 
инфраструктуре основних школа,  функционална класификација 
910 Предшколско и основно образовање,  извор финансирања  01 
00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери 
осталим нивоима власти, 4632 Капитални  трансфери осталим 
нивоима власти,    износ од 1.271.218,80 динара (словима: је-
данмилиондвестотинеседамдесетједнахиљададвестотине-осам-
наестдинара и 80/100), 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  1.271.218,80  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 Покрајински секре-
таријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице,  по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве,  у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке   1. овог решења намењено је Основној школи 
„Милица Стојадиновић-Српкиња“  из Врдника за  финансирање 
трошкова пројекта санације и енергетске санације објекта школе.

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 Војводине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-53
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

598.

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 _1.     јуна_ 2016. го-
дине,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 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 10  
,  Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локал-
ну самоуправу, Програм  0608 Систем локалне самоуправе,  Про-
грамска активност  1003 Подршка развоју локалне самоуправе,  
функционална класификација 180  Трансфери општег карактера 
између различитих нивоа власти,  извор финансирања  01 00 При-
ходи из буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери осталим 
нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 
власти, износ од 1.425.274,85 динара (словима: једанмилиончети-
ристотинедвадесетпетхиљададвестоседамдесетчетиридинара-
динара и 85/100), за сврху за коју није планирана апропријација, а  
за реализацију намене из тачке 2. овог Решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од  1.425.274,85 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 међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,  по 
основу употребе средстава текуће буџетске резерве,  у износу и 
распореду према буџетским класификацијама из тачке  1. овог 
решења намењено је општини Бачки Петровац, а  за  суфинанси-
рање трошкова завршетка радова на спортској хали у Гложанима.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу  и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења Покрајински секретаријат за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 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

Број: 401-746/2016-58
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.
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599.

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 __1.   јуна  2016. годи-
не,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 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 
12-Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Про-
грам  2007 Подршка у образовању ученика и студената,  Про-
грамска активност  1001 Систем установа студентског стандарда, 
функционална класификација 960-Помоћне услуге образовању, 
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класи-
фикација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући 
трансфери осталим нивоима власти, износ од  2.000.000,00 дина-
ра (словима: двамилионадинара и 00/100), због недовољно плани-
раних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог Решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од  2.000.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за  измену периодичног плана извршења и 
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период 
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског се-
кретаријата за науку и технолошки развој, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке  1. овог решења, намењено 
је  Установи студентски културни центар у Новом Саду на име 
финансирања дела трошкова реализације трећег међународног 
позоришног фестивала  „Нови Тврђава Театар“.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за науку и технолошки раз-
вој и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
науку и технолошки развој у складу са законом, преузеће обавезу 
на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико 
другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-62
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

600.

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 __1.   јуна_ 2016. го-
дине, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 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 
12-Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Про-
грам  2007 Подршка у образовању ученика и студената,  Про-
грамска активност  1001 Систем установа студентског стандарда, 
функционална класификација 960-Помоћне услуге образовању, 
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класи-
фикација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући 
трансфери осталим нивоима власти, износ од  2.000.000,00 дина-
ра (словима: двамилионадинара и 00/100), због недовољно плани-
раних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог Решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од  2.000.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за  измену периодичног плана извршења и 
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период 
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског се-
кретаријата за науку и технолошки развој, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је  
Установи студентски културни центар у Новом Саду за  финанси-
рања  трошкова реализације трећег Шекспир Фестувала.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за науку и технолошки раз-
вој и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
науку и технолошки развој у складу са законом, преузеће обавезу 
на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико 
другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-63
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.
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601.

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 __1.    јуна_ 2016. го-
дине,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. годину и Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 
08 - Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интер-
венцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска 
резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге не-
класификоване на другом месту, извор финансирања  01 00 Прихо-
ди из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 
Средства резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајински секретаријат 
за културу и јавно информисање, Глава 01 Индиректни корисници 
у области културе,  Програм  1203 Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва, Програмска активност  1006 Подршка 
раду установа у области  стваралаштва, функционална класифи-
кација 820 Услуге културе, извор финансирања  01 00 Приходи 
из буџета, економскa класификацијa 424 Специјализоване услуге, 
4242 Услуге образовања, културе и спорта износ од 2.850.000,00 ди-
нара (словима: двамилионаосмстопедесетхиљададинара и 00/100)  
и 426 Материјал, 4266 Материјали за образовање, културу и спорт 
1.150.000,00 динара (словима: једанмилионстопедесетхиљададина-
ра и 00/100),  због недовољно планираних средстава на апроприја-
цијма  за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

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

2. Одобрено повећање апропријација код Покрајинског секре-
таријата за културу и јавно информисање,  по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено 
је Српском народном позоришту, Нови Сад, за покриће трош-
кова материјала за сценографију, костиме и ауторске хонораре 
премијерне продукције Српског народног позоришта (за Оперу, 
Драму и Балет)  у износу од 3.000.000,00 динара и за набавку ба-
летског пода у износу од 1.000.000,00 динара.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу и јавно инфор-
мисање и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за  
културу и јавно информисање пренеће средства Српском народном 
позоришту, Нови Сад, а Српско народно позориште,  Нови Сад пре-
узеће обавезу у складу са законом, 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

Број: 401-746/2016-64
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

602.

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 _1.  јуна_ 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 
06-Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, 
Глава 01 Индиректни корисници у области културе, Програм  
1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, 
Програмска активност 1006 Подршка раду установа у области ст-
варалаштва, функционална класификација 820 Услуге културе,  
извор финансирања  01 00 Приходи из буџета,економска класи-
фикација 422 Трошкови путовања, 4221 Трошкови службених пу-
товања у земљи, износ од 900.000,00 динара (деветстотинахиља-
дадинара и 00/100), због недовољно планираних средстава на 
апропријацијији за реализацију намене из тачке 2. овог Решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од 900.000,00 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 одо-
бреног 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 културу и јавно информисање, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено 
је Српском народном позоришту Нови Сад , а за потребе реализа-
ције четири гостовања оперске представе Чаробна фрула В.А.Мо-
царта по Војводини .

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за културу и јавно инфор-
мисање и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
културу и јавно информисање пренеће средства  Српском народ-
ном позоришту Нови Сад, а Српско народно позориште Нови Сад, 
преузеће обавезу у складу са законом на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
сано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-65
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.
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603.

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 _1.    јуна____ 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 06 
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Гла-
ва 01 Индиректни корисници у области културе,  Програм  1203 
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Про-
грамска активност  1006 Подршка раду установа у области  ст-
варалаштва, функционална класификација 820 Услуге културе, 
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класифи-
кацијa 425 Текуће поправке и одржавање, 4251 Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката, износ од 2.500.000,00 динара (сло-
вима: двамилионапетстотинахиљададинара и 00/100,  због недо-
вољно планираних средстава на апропријацијма  за реализацију 
намене из тачке 2. овог Решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од  2.500.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за  измену периодичног плана извршења и 
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период 
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријација код Пакрајинског секре-
таријата за културу и јавно информисање,  по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је 
Српском народном позоришту,  Нови Сад за финансирање трош-
кова демонтаже, набавке, испоруке и монтаже теретне лифтне 
платформе магацина реквизита.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу и јавно инфор-
мисање и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за  
културу и јавно информисање пренеће средства Српском народ-
ном позоришту, Нови Сад, а Српско народно позориште,  Нови 
Сад преузеће обавезу у складу са законом, на  основу писаног уго-
вора, или другог правног акта, уколико другачије није законом 
прописано.

5.  Ово  решење објавиће се  у  ‘’Службеном листу АП Војводине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-66
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

604.

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 __1.    јуна __ 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 
06 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање,   
Програм  1203 Јачање културне продукције и уметничког ства-
ралаштва, Програмска активност  1003 Подршка развоју књиже-
вног стваралаштва и издаваштва, функционална класификација 
820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Приходи из буџе-
та, економскa класификацијa 454 Субвенције приватним преду-
зећима, 4541 Текуће субвенције приватним предузећима, износ 
од 2.750.000,00 динара (словима: двамилионаседамстотинапеде-
сетхиљададинара и 00/100) и 481 Дотације невладиним органи-
зацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 
износ од 250.000,00 динара (словима: двестотинепедесетхиљада-
динара и 00/100),  због недовољно планираних средстава на апро-
пријацијма  за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од 3.000.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за  измену периодичног плана извршења и 
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период 
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријација код Покрајинског секре-
таријата за културу и јавно информисање,  по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења  реализоваће 
се  путем јавног конкурса  за суфинансирање  издавачке делат-
ности на српском језику у 2016. години.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу и јавно инфор-
мисање и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за  културу и јавно информисање након спроведеног јавног кон-
курса, 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

Број: 401-746/2016-67
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.
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605.

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 __1.    јуна_ 2016. го-
дине,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 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 
06-Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, 
Глава 01 Индиректни корисници у области културе, Програм  
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, Програм-
ска активност 1008 Подршка раду установа у области заштите и 
очувања културног наслеђа, функционална класификација 820 
Услуге културе,  извор финансирања  01 00 Приходи из буџета,у-
купно 5.500.000,00 динара (петмилионапетстотинахиљададинара 
и 00/100), од чега по економским класификацијама и у износима 
како следи:

- 422 Трошкови путовања 80.000,00 динара, од чега 4221 
Трошкови службених путовања у земљи 80.000,00 дина-
ра; 

- 424 Специјализоване услуге 5.380.000,00 динара, од чега  
4242 Услуге образовања, културе и спорта 5.380.000,00 
динара;

- 426 Материјал 40.000,00 динара, од чега 4264 Материја-
ли за саобраћај 40.000,00 динара, а због недовољно пла-
нираних средстава на апропријацијијама за реализацију 
намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од 5.500.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се, у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одо-
бреног 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 културу и јавно информисање, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено 
је Покрајинском заводу за заштиту споменика културе, Петрова-
радин, а за извођење хитних интервенција на уклањању узрока 
појаве влаге и санацију зиданих структура фасадних зидова на 
Српској православној цркви Светог оца Николаја у Боки.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за културу и јавно инфор-
мисање и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
културу и јавно информисање пренеће средства  Покрајинском 
заводу за заштиту споменика културе, Петроварадин, а, По-
крајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 
преузеће обавезу у складу са законом на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
сано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-68
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

606.

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 _1.   јуна __ 2016. го-
дине,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 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 06 
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Гла-
ва 01 Индиректни корисници у области културе,  Програм  1203 
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Про-
грамска активност  1006 Подршка раду установа у области  ст-
варалаштва, функционална класификација 820 Услуге културе, 
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класифи-
кацијa 423 Услуге по уговору, 4239 Остале опште услуге, износ од 
250.000,00 динара (словима: двестотинепедесетхиљададинара и 
00/100,  због недовољно планираних средстава на апропријацијма  
за реализацију намене из тачке 2. овог Решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од  250.000,00 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 апропријација код Покрајинског секре-
таријата за културу и јавно информисање,  по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је 
Српском народном позоришту,  Нови Сад за финансирање трош-
кова  збрињавања опасног отпада који је складиштен у згради од 
времена реконструкције зграде и поправке централне климе.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу и јавно инфор-
мисање и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за  
културу и јавно информисање пренеће средства Српском народ-
ном позоришту, Нови Сад, а Српско народно позориште,  Нови 
Сад преузеће обавезу у складу са законом, на  основу писаног уго-
вора, или другог правног акта, уколико другачије није законом 
прописано.

5.  Ово  решење објавиће се  у  ‘’Службеном листу АП Војводине. 
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-69
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

607.

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  1.    јуна_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  1001 
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, 
Програмска активност  1006 Афирмација мултикултурализма и 
толеранције у Војводини,  функционална класификација 111 Из-
вршни и законодавни органи,  извор финансирања  01 00 Приходи 
из буџета, економскa класификацијa 481 Дотације невладиним 
организацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним институ-
цијама, износ од 9.000.000,00 динара (словима: деветмилионади-
нара 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  9.000.000,00  динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за  измену периодичног плана извршења и 
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период 
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајински секре-
таријат за oбразовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице,  по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве,  у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке  1. овог решења намењено је за суфинанси-
рање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције 
у Војводини , доделом средстава у јавном поступку, односно пу-
тем јавног конкурса.

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 након спроведеног јавног конкурса, 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

Број: 401-746/2016-70
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

608.

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 __1.   јуна_ 2016. го-
дине,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016. го-
дину 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 
финансирања  01 00 Приходи из буџета, економска класифика-
ција 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се 
Разделу 07-Покрајински секретаријат за здравство, социјалну 
политику и демографију, програм  1807 Развој инфраструктуре 
здравствених установа,  Програмска активност 1001 Изградња и 
опремање здравствених установа у државној својини чији је ос-
нивач АП Војводина, функционална класификација 760 Здрав-
ство некласификовано на другом месту, извор финансирања 01 00 
Приходи из буџета, економске класификације 464 Дотације  ор-
ганизацијама обавезног социјалног осигурања, 4642 Капиталне  
дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, износ 
од 50.922.000,00 динанара (словима: педесетмилионадеветстод-
вадесетдвехиљадединара 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 50.922.000,00 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 одо-
бреног 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 здравство, социјалну политику и демографију, по 
основу употребе средстава текуће буџетске резерве,  у износу 
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог 
решења, намењено је Институту за онкологију Војводине, Срем-
ска Каменица, а за финансирање адаптације простора и радове на 
смештају два одобрена вишеенергетска линеарна акцелератора у 
просторијама  Клинике за радиотерапију Института за онколо-
гију Војводине.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за здравство, социјалну по-
литику и демографију и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за здравство, социјалну политику и демографију у складу са за-
коном, 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“. 
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-71
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

609.

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 __1.   јуна _ 2016. го-
дине,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 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 06 
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Гла-
ва 01 Индиректни корисници у области културе,  Програм  1203 
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Про-
грамска активност  1006 Подршка раду установа у области  ст-
варалаштва, функционална класификација 820 Услуге културе, 
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класифи-
кацијa 425 Текуће поправке и одржавање, 4252 Текуће поправке и 
одржавање опреме, износ од 250.000,00 динара (словима: двесто-
тинепедесетхиљададинара и 00/100,  због недовољно планираних 
средстава на апропријацијма  за реализацију намене из тачке 2. 
овог Решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
у износу од 250.000,00 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 апропријација код Пoкрајинског секре-
таријата за културу и јавно информисање,  по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је 
Српском народном позоришту,  Нови Сад за финансирање трош-
кова  поправке музичких инструмената.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу и јавно инфор-
мисање и Покрајински секретаријат за финансије. 

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за  
културу и јавно информисање пренеће средства Српском народ-
ном позоришту, Нови Сад, а Српско народно позориште,  Нови 
Сад преузеће обавезу у складу са законом, на  основу писаног уго-
вора, или другог правног акта, уколико другачије није законом 
прописано.

5.  Ово  решење објавиће се  у  ‘’Службеном листу АП Војводине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-72
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

610.

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 _1.    јуна _ 2016. годи-
не,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 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 
17-Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине 
Војводине, Глава 1702 Едукативни центар за обуке у професио-
налним и радним вештинама, Програм 0803 Активна политика 
запошљавања, Програмска активност 1002 Пословна едукација, 
функционална класификација 412 Општи послови по питању 
рада, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa 
класификацијa 421 Стални трошкови, 4216 Закуп имовине и опре-
ме, износ од 1.500.000,00 динара (словима: једанмилионпетстоти-
нахиљададинара 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 1.500.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за  измену периодичног плана извршења и 
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период 
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Службе за реализа-
цију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, по основу 
употребе  средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распо-
реду према буџетским класификацијама из тачке  1. овог решења, 
намењено је Едукативном центру за обуке у професионалним 
и радним вештинама, Нови Сад, за трошкове закупа пословног 
простора  у  2016. години.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се Служба за реализацију програма развоја Аутономне 
покрајине Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Служба за реализацију про-
грама развоја Аутономне покрајине Војводине  пренеће средства 
Едукативном центу за обуке у професионалним и радним вешти-
нама, Нови Сад,  а Едукативни  центар за обуке у професионал-
ним и радним вештинама, Нови Сад, преузеће обавезу у складу 
са законом,  на основу писаног уговора, или другог правног акта, 
уколико другачије није законом прописано.

5.  Ово  решење објавиће се у  ‘’Службеном листу АП Војводине. 
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-73
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

611.

На основу члана 69. ст 2. и  4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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 Аутономне 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    1.   јуна_ 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 финансирања  01 
00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства ре-
зерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 07-Покрајински 
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, про-
грам  1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите,  
Програмска активност 1010 Обезбеђење несметаног функциони-
сања и подизање квалитета здравствене заштите, функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економске класифи-
кације 464 Дотације  организацијама обавезног социјалног осигу-
рања, 4641 Текуће  дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, износ од 3.000.000,00 динанара (словима: тримилиона-
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 3.000.000,00 динара, а периодично право потрошње 
– квота, увећава се, у висини и по методологији, а по условима, 
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одо-
бреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које 
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације код Покрајинског секретарија-
та за здравство, социјалну политику и демографију, по основу упот-
ребе средстава текуће буџетске резерве,  у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за 
финансирање плата неуговорених радника са Републичким фондом за 
здравствено осигурање, за месец  јун и јул у 2016. години запослених 
на одређено време у Клиничком центру Војводине, Нови Сад.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће  се  Покрајински секретаријат за здравство, социјалну по-
литику и демографију и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за здравство, социјалну политику и демографију у складу са за-
коном, 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

Број: 401-746/2016-74
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

612.

На основу члана 69. ст 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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), и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској вла-
ди  („Службени лист АПВ”, брoj  37/14),  Покрајинска влада ,  на   
седници одржаној  1.   јуна   2016. године, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ БРОЈ: 401-746/2016-59

1. УКИДА СЕ РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ број: 401-746/2016-59 од 31. маја 2016. године.

2. Ово  решење објавиће се  у  ‘’Службеном листу АП Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-746/2016-59
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

613.
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-
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   сед-
ници одржаној _1.     јуна_ 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 („Службе-
ни лист АПВ“, број 54/2015) у оквиру Управе за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 47.000.000,00 
динара (словима: четрдесетседаммилионадинара и 00/100),  према  
буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:  

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације

Износ  
(у динарима)

Организациона 
класификација

Раздео 24 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине  

 

Програм 1505  Регионални развој
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Пројекат 1008 Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 

Извор 
финансирања 01  00  Приходи из буџета

Економска 
класификација 464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА   47.000.000,00

4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 47.000.000,00 

УКУПНО: 47.000.000,00 

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 резерве.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, у оквиру Уп-
раве за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, смањује  
се у износу од  47.000.000,00 динара, а апропријација текуће буџетске 
резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије увећава 
у истом износу. Периодично право потрошње – квота, смањује се, 
односно увећава  у висини и по методологији, а по условима, начи-
ну 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.  Ово  решење  објавиће се   у  ‘’Службеном листу АП Војводине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-1650/2016-7
Нови Сад, 1. јун 2016. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић, с.р.

614.

На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему („Службе-
ни 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),   Покрајин-
ска влада ,  на   седници одржаној  1.    јуна   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 од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за  2016 годину 
(„Службени лист АПВ“, број 54/2015) у оквиру Покрајинске владе  
у износу од 3.000.000,00 динара (словима: тримилионадинара и 
00/100) и у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије у из-
носу од 2.016.600,00 динара (словима: двамилионашеснаестхиља-
дашестстотинадинара и 00/100),  према  буџетским класифика-
цијама приказаним у следећој табели:  

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације

Износ  
(у динарима)

Организациона 
класификација

Раздео 03 Покрајинска влада  

 

Програм 2102  Подршка раду владе

Пројекат 1001 Организација, редован рад и одлучивање

Функционална 
класификација 111 Извршни и законодавни органи 

Извор 
финансирања 01  00  Приходи из буџета

Економска 
класификација 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 3.000.000,00

4222 Трошкови службених путовања у иностранство 3.000.000,00 

УКУПНО: 3.000.000,00 

 и

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације

Износ  
(у динарима)

Организациона 
класификација
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Раздео 08 Покрајински секретаријат за финансије

Програм 2301 Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Пројекат 
1001 Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и 
административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Функционална 
класификација 112 Финансијски и фискални послови

Извор 
финансирања 01  00  Приходи из буџета

Економска 
класификација 423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.016.600,00

4234 Услуге информисања 1.080.000,00 

4235 Стручне услуге 936.600,00

УКУПНО:                                                                      2.016.600,00
СВЕГА:                                                                           5.016.600,00

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 резерве.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, у оквиру 
Покрајинске владе, смањује  се у износу од  3.000.000,00 динара и 
у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије, смањује се у 
износу од 2.016.600,00,  а апропријација текуће буџетске резерве 
у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије увећава у уку-
пном износу од 5.016.600,00 динара. Периодично право потрошње 
– квота, смањује се, односно увећава  у висини и по методоло-
гији, 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, ста-
раће се Покрајинска влада  и Покрајински секретаријат за финансије.

3.  Ово  решење објавиће се у  ‘’Службеном листу АП Војводине. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-1650/2016-8
Нови Сад, 1. јун 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
 Покрајинске владе
 Др Бојан Пајтић

615.

На основу члана 24. став 1. Закона о радним односима у држав-
ним органима („Сл. гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон*, 
49/99 - др. закон**, 34/2001 - др. закон***, 39/2002, 49/2005 - одлука 
УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. 
др. закона и 23/2013 - одлука УС), члана 116.  Закона о запосленима 
у аутономним покрајинамаи јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број 21/2016), чл. 1. и 2. Одлуке о утврђивању програ-
ма општег стручног усавршавања запослених у покрајинским ор-
ганима за 2016. годину („Службени лист АПВ“ број: 5/2016), члана 
6. Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима 
(„Службени лист АПВ“ број: 18/06, 3/13 и 34/14), чл. 16. и 24. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени 
лист АПВ“ број: 37/2014 и 54/2014-др.одлука) а у вези са чланом 
19. Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима 
(„Службени лист АПВ“ број: 18/06, 3/13 и 34/14), директор Службе 
за управљање људским ресурсима, доноси

ПРАВИЛНИК
О ПОХАЂАЊУ КУРСА СТРАНИХ ЈЕЗИКА КОЈИ

ОРГАНИЗУЈЕ СЛУЖБA ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 
РЕСУРСИМА

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником регулишe се начин похађања и органи-
зација наставе страних језика које организује Служба за упра-
вљање људским ресурсима (у даљем тексту: Служба), те начин 
пријаве на курс, права и обавезе полазника курса као и друга пи-
тања значајна за организацију и похађање наставе.

Пријава на курс 

Члан 2. 

Руководиоци покрајинских органа, посебних покрајинских 
управних организација, Секретаријата Покрајинске владе, као и 
руководиоци служби и управа (у даљем тексту: покрајински орга-
ни) одређују и упућују запослене у тим органима, који ће похађа-
ти наставу страног језика (у даљем тексту: полазници), и списак 
са именима достављају Служби. 

Коначан број полазника утврђује Служба на основу доставље-
них спискова руководилаца покрајинских органа, а у складу са 
средствима обезбеђеним за те намене у буџету, односно у финан-
сијском плану Службе, водећи рачуна о равномерној заступље-
ности полазника из свих покрајинских органа. 

Уколико број пријављених полазника захтева већа финан-
сијска средства од планираних за организацију курса страних 
језика, Служба ће о томе обавестити руководиоца и, у договору 
с њим, донети коначну одлуку о томе ко ће се упутити на курс 
страног језика. 

Служба ће сачинити резервни списак полазника за које није било 
финансијских средстава и с тог списка бираће се полазници за замену. 

Коначан списак са укупним бројем полазника Служба дос-
тавља школи страних језика (у даљем тексту: школа), две недеље 
пре почетка курса.

Број полазника у току године не може се мењати. 

Уколико полазник кога је упутио руководилац, у току године, 
из оправданих разлога који се унапред нису могли предвидети, 
није у могућности да настави с похађањем наставе, руководилац 
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покрајинског органа ће одмах одредити новог запосленог, који 
ће похађати наставу уместо запосленог који у наведеном случају 
није у могућности да настави, и о свему томе – у писаној форми 
– обавестити Службу.

Уколико руководилац не одреди запосленог који ће започети 
похађање наставе уместо запосленог који није у могућности да 
настави, из оправданих разлога који се унапред нису могли пред-
видети, наставу може похађати полазник са списка из става 4. 
овог члана, о чему одлучује Служба.  

Нови полазник неће се упућивати на наставу уколико је случај 
из става 7. овог члана наступио у тренутку када је до тада одржа-
но више од двадесет часова у току семестра. 

Начин и распоред одвијања наставе

Члан 3. 

Настава обухвата одржавање укупно 140 школских часова у 
току једне године.

Настава се одвија у два семестра, са укупно 70 школских часо-
ва по семестру. 

Први семестар траје од средине септембра до средине јануара. 

Други семестар траје од средине фебруара до средине јуна месеца.

Члан 4. 

Настава се одвија по групама, радним данима, након радног 
времена – два пута недељно по два школска часа, по распореду 
који утврђује школа на почетку сваког семестра у расположи-
вим салама/учионицама Скупштине и Покрајинске владе као и у 
учионицама школе.

Групе из става 1. овог члана формира школа с највише десет 
(10) полазника у групи. 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОЛАЗНИКА

Права полазника

Члан 5. 

Полазник има право:

- да га Служба, пре почетка похађања наставе, упозна са 
одредбaма овог правилника и изјавом из члана 9.; 

- да током наставе буде благовремено обавештаван о свим 
значајним питањима у вези с наставом (време почетка 
наставе, промена распореда или термина часа, време по-
лагања испита и сл.). 

Обавезе полазника 

Тестирање пре почетка наставе

Члан 6. 

Пре почетка наставе, полазници који први пут крећу на курс 
страног језика у организацији Службе дужни су да се тестирају у 
школи, ради утврђивања нивоа познавања страног језика, на ос-
нову кога се даље настава организује по групама.

Уколико полазник не приступи тестирању сматраће се да је 
одустао од наставе о чему ће Служба обавестити руководиоца 
који га је упутио и одредиће се други полазник из тог или дру-
гог покрајинског органа, на основу списка из члана 2. став 4. овог 
правилника. 

Ослобођени су тестирања полазници који немају никаква 
предзнања из страног језика, то јест који уписују почетни ниво.

Тестирање се одвија сваког радног дана у поподневним часови-
ма у просторијама школе.

Редовно похађање наставе

Члан 7. 

Полазници су дужни да због функционалости наставе и ефек-
тивног стицања знања похађају наставу према утврђеном распо-
реду.

Полазници су дужни да редовно похађају наставу јер су за те 
намене уплаћена средства из буџета АП Војводине.

Изостанак с наставе до највише шеснаест (16) школских часо-
ва у току једног семестра, полазници нису дужни да оправдају 
Служби.

Изостанак с више од шеснаест (16) а највише до двадесет шест 
(26) школских часова у току семестра полазник је дужан да оп-
равда, достављањем Служби одговарајућег писаног доказа о 
спречености присуства на настави, из оправданих разлога, који 
претходно мора потписати (парафирати) руководилац који је по-
лазника упутио на похађање курса.

Оправдани разлози за спреченост присуства на настави и писа-
ни докази који се достављају јесу:

– болест (спреченост за рад због боловања) – лекарско уве-
рење; 

– ангажовање од стране послодавца у периоду одвијања 
наставе – решење о прековременом раду, налог за служ-
бени пут/одсуство и слично;

– коришћење годишњег одмора – решење о годишњем од-
мору или листа присутности коју је потписао руководи-
лац покрајинског органа;

– одсуство које је општим прописима о раду и посебним 
колективним уговором прописано као одсуство с рада уз 
накнаду зараде (плаћено одсуство: ступање у брак, по-
рођај супруге, селидбе, добровољно давање крви, пола-
гање стручног испита и остало) – решење о плаћеном од-
суству или друго одговарајуће решење руководиоца.

Писани докази из става 5. овог члана достављају се Служби 
најкасније у року од петнаест (15) дана од дана спречености при-
суства на настави.

Уколико у наведеном року полазник не достави писане доказе 
из става 4. овог члана, сматраће се да је неоправдано изостао.

Повраћај средстава у случају изостанка с наставе

 Члан 8. 

 Полазник који у току семестра изостане више од шеснаест (16) 
а највише до двадесет шест (26) школских часова, а не достави у 
утврђеном року писане доказе из члана 7. овог правилника, ду-
жан је да врати у буџет АП Војводине износ који је за њега, за тај 
семестар за намене похађања наставе, уплатила Служба. 

Полазник који у току семестра из било ког разлога изостане с 
више од двадесет шест (26) школских часова наставе, дужан је да 
врати у буџет АП Војводине износ који је за њега, за тај семестар 
за намене похађања наставе, уплатила Служба. 

Одредбе става 1. и 2. овог члана неће се применити у изузетном 
случају утврђеном у члану 2. став 7. и 8. овог правилника, однос-
но уколико се благовремено одреди полазник за замену.

Одредбе става 1. и 2. овог члана, изузетно, неће се примени-
ти ни у случају ако је полазник изостао с више од двадесет шест 
(26) школских часова због одсуства који је, општим прописима о 
раду и колективним уговором, прописан као одсуство с рада уз 
накнаду зараде као што су: привремена спреченост за рад услед 
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болести, несрећа на раду, професионално обољење, коришћење 
породиљског одсуства одсуства с рада ради неге детета и одсу-
ства с рада ради посебне неге детета, болест члана уже породице 
(члановима уже породице сматрају се: супружник и ванбрачни 
партнер, дете рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник, 
храњеник као и друго лице према коме запослени има законску 
обавезу издржавања) и сл. Повраћај средстава се врши путем ад-
министративе забране на плати, у два наредна месеца од месеца 
завршетка семестра. 

Изјава о сагласности о обустави с плате
Члан 9. 

Сваки полазник дужан је да пре почетка похађања наставе пот-
пише Изјаву о сагласности о двократној обустави с плате износа 
уплаћеног за намене похађања наставе у случају изостанка, ут-
врђеном у члану 8. овог правилника.

Изјава је у прилогу овог правилника и чини његов саставни 
део.

Уколико полазник одбије да потпише изјаву, сматраће се да је 
одустао од наставе о чему ће Служба обавестити руководиоца по-
крајинског органа који је упутио полазника и одредиће се други 
полазник из тог или другог покрајинског органа.

Полагање испита

Члан 10. 

 Полазници су дужни да полажу периодичне испите у оквиру 
наставног плана школе и завршне испите на крају сваке школске 
године које школа организује у складу с програмом похађања на-
ставе.

Завршне испите из става 1. овог члана полазници су дужни да 
положе након достизања одређеног нивоа знања, односно завр-
шетка једногодишњег курса, а најкасније у року од годину дана 
од дана завршетка једногодишњег курса.

Полазници који похађају наставу више година дужни су да 
полажу завршне испите након сваке завршене школске године за 
програм/ниво који су у тој години похађали.

Полазника који након истека рока из става 2. овог члана не по-
ложи завршни испит, руководилац покрајинског органа не може 
поново упутити да настави похађање наставе.

Школа полазницима издаје Потврду/Уверење/Сертификат о 
положеном завршном испиту одређеног нивоа знања.

Полазници су дужни да копију Потврде/Уверења/Сертификата 
о положеном завршном испиту доставе Служби ради евиденције.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Пра-
вилник о похађању курса страних језика који организује Служба 
за управљање људским ресурсима број: 125-151-00026/2010 од 
16.06.2010. године.

Члан 12. 

Ступањем на снагу овог правилника полазницима курса стра-
них језика који организује Служба, престаје обавеза полагања 
испита пред Покрајинском комисијом за проверу знања из стра-
ног језика у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о 
испиту из страног језика и језика националне мањине за рад у 
органима управе („Службени лист АП Војводине”, бр. 14/03, 2/06 
и 18/09 – промена назива акта).

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, а биће по-
стављен и на званичној интернет страници Службе. 

Број: 125-151-28/2016
Дана: 30.05.2016. године

ДИРЕКТОР СЛУЖБЕ
Мелвингер Мајорош Татјана

(Melvinger Majoroš Tatjana)
Образац 1.

И З Ј А В А
о сагласности о двократној обустави с плате

 Ја, ______________________ доле потписан/потписана 
изјављујем:

- да сам упознат/упозната с Правилником о похађању кур-
са страних језика који организује Службa за управљање 
људским ресурсима;

- да је на основу пријаве руководиоца покрајинског орга-
на, за мој рачун, за намену похађања курса страног јези-
ка, за први семестар за школску ________________ годи-
ну, од стране Службе за управљање људским ресурсима, 
уплаћен износ од ___________ динара;

- да сам сагласан/сагласна да се на основу ове изјаве, без 
даљег питања и одобрења, у случају утврђеном у члану 
8. наведеног правилника, путем административне забра-
не с плате, уплаћена средства врате у буџет АП Војводи-
не у наредна два месеца од месеца завршетка семестра.   

У Новом Саду, 
Дана: ___________

Полазник:
_______________________

И З Ј А В А
о сагласности о двократној обустави с плате

 Ја, ______________________ доле потписан/ потписана 
изјављујем:

- да сам упознат/упозната с Правилником о похађању кур-
са страних језика који организује Службa за управљање 
људским ресурсима;

- да је на основу пријаве руководиоца покрајинског орга-
на, за мој рачун, за намену похађања курса страног јези-
ка, за други семестар за школску ________________ го-
дину, од стране Службе за управљање људским ресурси-
ма, уплаћен износ од ___________ динара;

- да сам сагласан/сагласна да се на основу ове изјаве, без 
даљег питања и одобрења, у случају утврђеном у члану 
8. наведеног правилника, путем административне забра-
не с плате, уплаћена средства врате у буџет АП Војводи-
не у наредна два месеца од месеца завршетка семестра.   

У Новом Саду, 
Дана: ___________

Полазник:
_______________________

616.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/2009), чл. 15. и 35. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Ау-
тономне покрајине Војводине”, број 37/2014) а у вези члана 124. и 
125. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Србије”, број 24/2011) у поступку давања сагласности за имено-
вање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад „Ко-
вин” у Ковину,  д о н о с и м
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање МАРИЈЕ ШАЛИ-
ПУРОВИЋ, дипломиране социјалне раднице из Ковина на функ-
цију вршиоца дужности директора Центра за социјални рад „Ко-
вин” у Ковину.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

Број: 129-022-385/2016
Нови Сад, 31. мај 2016. године

Покрајинска секретарка
проф. др Весна Копитовић, с.р.

617.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШ-
КИ РАЗВОЈ, објављује

ИСПРАВКУ

ЈАВНОГ  КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 
ПРОЈЕКТНИ ЦИКЛУС 2016-2019 ГОДИНЕ, 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 „65.000.000,00” динара замењује се износом 
од „71.500.000,00” динара. Oстали текст Конкурса остаје непро-
мењен.

Покрајински секретар
Владимир Павлов,с.р.

618.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШ-
КИ РАЗВОЈ, објављује

ИСПРАВКУ

ЈАВНOG КОНКУРСA ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОГОНА ЗА 
ПРИМЕНУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У АП 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 „240.654.000,00” динара замењује се износом 
од „262.654.000,00” динара. Oстали текст Конкурса остаје непро-
мењен.

Покрајински секретар
Владимир Павлов,с.р.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

567. Покрајинска уредба о  измени покрајинске уредбе о 
максималном броју запослених у систему Аутономне 
покрајине Војводине за 2015. годину;

568. Покрајинска уредба о допуни покрајинске уредбе о 
грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне 
покрајине Војводине;

569. Одлука о изменама одлуке о утврђивању пројеката 
које ће Управа за капитална улагања Аутономне по-
крајине Војводине наставити да финансира у 2016. 
години, а чија је реализација започета , односно на-
стављена у 2015. години из средстава Управе за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине;

570. Одлука о измени одлуке о поступку и критеријуми-
ма за доделу средстава за суфинансирање погона за 
примену нових технологија са елементима иновацио-
не делатности и подстицајима запошљавања у Ауто-
номној покрајини Војводини у  2016. години;

571. Одлука о измени и допуни одлуке о броју студената за 
упис у прву годину мастер академских студија и док-
торских академских студија који се финансирају из 
буџета Аутономне покрајине Војводине на факулте-
тима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школ-
ској 2016/2017. години;

572. Одлука о измени одлуке о броју студената за упис у 
прву годину студијских програма основних струков-
них, академских и интегрисаних студија, који се фи-
нансирају из буџета Аутономне покрајине Војводи-
не на факултетима у саставу Универзитета у Новом 
Саду, у школској 2016/2017. години;

573. Одлука о допуни одлуке о праву на коришћење и на-
чину преносивих рачунара за службене потребе;

574. Решење о разрешењу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за образовање, прописе, управу, на-
ционалне мањине – националне заједнице;

575. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности 
директора Високе пословне школе у Новом Саду;

576. Решење о постављању директора Службе за реализа-
цију програма развоја Аутономне покрајине Војводине;

577. Решење о давању сагласности на Правилник о систе-
матизацији послова и радних места у Музеју Војво-
дине;

578. Решење о давању сагласности на Правилник о систе-
матизацији послова и радних места у Музеју савреме-
не уметности Војводине;

579. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Установе – Центра за привредно 
– технолошки развој Војводине, за период јануар  де-
цембар 2016 године;

580. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
програма рада Установе – Центра за привредно – тех-
нолошки развој Војводине, за период јануар  децем-
бар 2016 године;

581. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-40;

582. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-41;

583. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-43;

584. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-44;

585. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-45;

586. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-47;
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587. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-49;

588. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-50;

589. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-52;

590. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-54;

591. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-55;

592. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-56;

593. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-57;

594. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-59;

595. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-61;

596. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-51;

597. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-53;

598. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-58;

599. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-62;

600. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-63;

601. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-64;

602. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-65;

603. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-66;

604. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-67;

605. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-68;

606. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-69;

607. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-70;

608. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-71;

609. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-72;

610. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-73;

611. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве  број 401-746/2016-74;

612. Решење о укидању решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве број 401-746/2016-59;

613. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број 401-1650/2016-7;

614. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број 401-1650/2016-8;

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

615. Правилник о похађању курса страних језика који ор-
ганизује Служба за управљање људским ресурсима; 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

616. Решење о давању сагласности за именовање на функ-
цију вршиоца дужности директора Центра за со-
цијални рад „Ковин“ у Ковину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И 
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

617. Исправка Јавног конкурса за финансирање/ суфинан-
сирање пројеката од значаја за науку и технолошки 
развој АП Војводине за за пројектни циклус 2016 – 
2019 године, објављеног у „Службеном листу АПВ“, 
бр. 2/2016 од 20.1.2016. године; 

618. Исправка Јавног конкурс за суфинансирање пого-
на за примену нових технологија у АП Војводини, 
објављеног у „Службеном листу АПВ“, бр. 2/2016 од 
20.1.2016. године;

851

851

852

853

853

853

854

854

855

855

856

856

857

857

858

858

859

859

860

860

861

861

862

862

863

863

863

864

865

867

868

868

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна


