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ПОСЕБНИ ДЕО

1057.

На основу члана 51. став 1 тачка 9. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службе-
ни гласник РС”, брoj: 21/2016, 113/2017 и 113/2017 - др. закон) и чла-
на 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ E

I

Марини Вукановић, вршиоцу дужности директора Службе за 
буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине, престаје 
рад на положају разрешењем.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-76/2017
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1058.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени глас-
ник РС“, број: 21/16, 113/17 и 113/17-др. закон ), члана 11. Одлуке 
о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ“, број: 22/17) и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 37/14) и Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 24. октобра 2018. године,     д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Бојана Јандрић, дипломирани економиста, поставља се за вр-
шиоца дужности директора Службе за буџетску инспекцију Ау-
тономне покрајине Војводине, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-77/2017
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1059.

На основу члана 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у 
вези с чланом 51. став 1 тачка 2. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број: 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 24. октобра 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Јовану Подрашчанину, вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, престаје рад на положају, подношењем писмене оставке. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-111/2018
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1060.

На основу члана 7. став 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службе-
ни лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18) и члана 36. став 6. Покрајин-
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ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 20/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 24. 
октобра 2018. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Др Биљанa Пањковић разрешава се дужности директора По-
крајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, због истека 
мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-832/2018
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1061.

На основу члана 13. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службе-
ни лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18) и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 20/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 24. 
октобра 2018. године,     д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Марина Томић, мастер биолог, именује се за вршиоца дужнос-
ти директора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, 
до именовања директора, а најдуже на период од годину дана.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-833/2018
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1062.

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 24. октобра 
2018. године,    донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Aрхива 
Војводине за 2018. годину, којe је усвојио Управни одбор Архива 
Војводине, на 18. седници, одржаној 5. септембра 2018. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-4/2018-26
Нови Сад, 24. октобaр 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1063.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/2008 и 
22/2011) и члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 24. 
октобра 2018. године,  д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Завода 
за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских 
Руснацох за 2018. годину, који је донео управни одбор Завода, на 
12. седници одржаној 12. септембра 2018. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-12/2018
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1064.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођан-
ских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 22/11) и члана 32. 
тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној 24. октобра 2018. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана За-
вода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войво-
дянских Руснацох за 2018. годину, које је усвојио управни одбор 
Завода, на 12. седници одржаној 12. септембра 2018. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-15/2018
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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1065.

На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС”, брoj: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
– испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), у 
вези с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени 
лист АПВ”, број:  57/17, 17/18 и 29/18), а у складу с чланом 61. став 
14. и чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као и на основу 
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 24. октобра 2018. 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 одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину – од 
укупно 4.633.200,00 динара (словима: четири милиона шест сто-
тина тридесет три хиљаде две стотине динара и 00/100) – према 
буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Раздео 11 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну са-
радњу и локалну самоуправу

Глава 11 01 Буџетски фонд за спровођење мера развојне политике Аутономне по-
крајине Војводине

Програм     1505 Регионални развој

Програмска
активност/Пројекат 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине 

Функционална
класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Извор
финансирања 01 00  Приходи из буџета 

Економска
класификација 454 Субвенције приватним  предузећима 4.633.200,00

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 4.633.200,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11: 4.633.200,00

преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – 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 апропријација и периодично право потрошње 
– квота – из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајинског 
секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу за укупно 4.633.200,00 динара, а у истом из-
носу увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру 
Покрајинског секретаријата за финансије. 

 
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-

ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-1187/2018-12
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1066.

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, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17), у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), а у складу с чла-
ном 61. став 14. и чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, 
као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. октобра 2018. 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 одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину – од 
укупно 135.143.321,95 динара (словима: сто тридесет пет милиона 
сто четрдесет три хиљаде три стотине двадесет један динар и 
95/100) – према буџетским класификацијама приказаним у сле-
дећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Раздео 17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 

Глава 17 00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 

Програм 1505 Регионални развој 135.143.321,95
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Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Програмска актив-
ност / пројекат 

1004 Подршка пројектима у области водопривреде и заштите жи-
вотне средине 115.020.318,02

Ф у н к ц и о н а л н а 
класификација 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 

Економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 115.020.318,02

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 115.020.318,02

Извор
финансирања 13 00  Нераспоређен вишак прихода из ранијих година  7.512.511,10

13 02  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ‒ накнаде и 
други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 107.507.806,92

Програмска
активност /
пројекат 

1005 Подршка пројектима у области локалног и регионалног еко-
номског развоја 4.119.660,00

Функционална
класификација 474 Вишенаменски развојни пројекти 

Економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 4.119.660,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 4.119.660,00

Извор
финансирања 13 00  Нераспоређен вишак прихода из ранијих година  4.119.660,00

Програмска
активност/пројекат 1006 Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре 10.443.712,07

Функционална
класификација 450 Саобраћај 

Економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 10.443.712,07

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 10.443.712,07

Извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета 5.501.448,12

13 00  Нераспоређен вишак прихода из ранијих година  4.942.263,95

Програмска
активност/пројекат 1008 Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите  11.000,40

Функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту  

Економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 11.000,40

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 11.000,40

Извор
финансирања

13 02  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ‒ накнаде и 
други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 11.000,40

Програмска
активност/пројекат 

1010 Подршка пројектима у области образовања, ученичког и сту-
дентског стандарда 5.548.631,46

Функционална
класификација 960 Помоћне услуге образовању 

Економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 5.548.631,46.

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 5.548.631,46

Извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета 686.586,19

13 00  Нераспоређен вишак прихода из ранијих година  4.862.045,27

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17: 135.143.321,95

преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резер-
ва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге не-
класификоване на другом месту, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве извор финансирања 01 

00 Приходи из буџета 6.188.034,31 динар, извор финансирања 13 
00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 21.436.480,32 
динара и извор финансирања 13 02 Нераспоређени вишак при-
хода из ранијих година ‒ накнаде и други приходи остварени по 
посебним законима као наменски приходи 107.518.807,32 динара.
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Годишњи план апропријација, и периодично право потрошње – 
квота – из става 1. ове тачке, смањује се у оквиру Управе за капитал-
на улагања Аутономне покрајине Војводине за укупно 135.143.321,95  
динара, а у истом износу увећава се апропријација текуће буџетске 
резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије. 

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-1187/2018-13
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1067.

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, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 

и 113/17), у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), а у складу с чла-
ном 61. став 14. и чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, 
као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. октобра 2018. 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 одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину – од 
укупно 94.991.931,12 динара (словима: деведесет четири милиона 
девет стотина деведесет једна хиљада девет стотина тридесет је-
дан динар и 12/100) – према буџетским класификацијама прика-
заним у следећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Раздео 17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 

Глава 17 00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 

Програм 1505 Регионални развој 94.991.931,12

Програмска
активност /
пројекат 

1011 Подршка пројектима у области развоја спорта  94.991.931,12

Функционална
класификација 810 Услуге рекреације и спорта  

Економска
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 94.991.931,12

Извор
финансирања 01 00 Приходи из буџета 94.991.931,12

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17: 94.991.931,12

преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, економска класификација 499 Сред-
ства резерве, 4991 Средства резерве извор финансирања 01 00 
Приходи из буџета.

 
Годишњи план апропријација и периодично право потрошње – 

квота – из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Управе за капитал-
на улагања Аутономне покрајине Војводине за укупно 94.991.931,12 
динара, а у истом износу увећава се апропријација текуће буџетске 
резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије. 

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-1187/2018-14
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1068.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16 и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се 
Разделу 11 Покрајинском секретаријату за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 
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1505 Регионални развој, Програмска активност 1001 Стручна, 
финансијска и административна подршка мерама и пројектима 
у области регионалног развоја, функционална класификација 411 
Општи економски и комерцијални послови, извор финансирања 
01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463 
Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери 
осталим нивоима власти, износ од 8.616.875,38 динара (словима: 
oсам милиона шест стотина шеснаест хиљада осам стотина 
седамдесет пет динара и 38/100), због недовољно планираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 8.616.875,38 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Oпштини 
Нови Кнежевац, а намењена су за финансирање изградње МБТС-
404 са 20 KV кабловским водом радне зоне у Новом Кнежевцу.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
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

127 Број: 401-94/2018-99
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1069.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 57/17, 17/18 и 29/18) као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из 
ранијих година, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајинском 
секретаријату за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице, Програм 2007 Подршка у 
образовању ученика и студената, Програмска активност 1006 
Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда, 

функционална класификација 960 Помоћне услуге образовању, 
извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из 
ранијих година, износ од 25.000.000,00 динара (словима: двадесет 
пет милиона динара и 00/100) на економској класификацији 463 
Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални 
трансфери осталим нивоима власти, а због непланираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријацију из става 1. ове тачке увећава се за 25.000.000,00 
динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице, по основу употребе средстава 
текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Општини 
Бачка Топола, а намењено је за суфинансирање трошкова 
извођења радова на завршетку изградње Дома ученика у Бачкој 
Тополи.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу 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 преузеће обавезу на основу писаног уговора, или 
другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-100
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1070.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и 
113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 57/17,17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс), као и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска 
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 21 – Служба за реализацију програма развоја 
Аутономне Покрајине Војводине, Глави 02 Едукативном центру 
за обуке у професионалним и радним вештинама, Програм 0803 
Активна политика запошљавања, Пројекат 5003 Иновацијски 
и технолошки центар за металску индустрију – ITC MIND, 
функционална класификација 412 Општи послови по питању 
рада, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, средства у 
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укупном износу од 8.729.750,00 динара (словима: осам милиона 
седам стотина двадесет девет хиљада седамсто педесет динара и 
00/100) на следећим економским класификацијама: 

- економскa класификацијa 422 Трошкови путовања, од-
носно 4222 Трошкови службених путовања у иностран-
ство, износ од 26.250,00 динара;

- економска класификација 423 Услуге по уговору, у укуп-
ном износу од 1.325.000,00 динара од чега: 4235 Струч-
не услуге, износ од 375.000,00 динара, 4236 Услуге за до-
маћинство и угоститељство, износ од 450.000,00 динара, 
и 4239 Остале опште услуге, износ од 500.000,00 динара; 

- економска класификација 426 Материјал, односно 4261 
Административни материјал, износ од 78.500,00 динара;

- економска класификација 512 Машине и опрема, односно 
5122 Административна опрема износ од 175.000,00 динара;

- економска класификација 513 Остале некретнине и оп-
рема, односно 5131 Остале некретнине и опрема износ 
од 7.125.000,00 динара; 

због непланираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 8.729.750,00 динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Службу за реализацију 
програма развоја Аутономне Покрајине Војводине, по основу 
употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду 
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, 
намењено је Едукативном центру за обуке у професионалним и 
радним вештинама, Нови Сад, за претфинансирање реализације 
INERRE IPA програма прекограничне сарадње Србија–
Мађарска–Србија, под називом: Иновацијски и технолошки 
центар за металску индустрију – ITC MIND, Идентификациона 
ознака пројекта HUSRB/1602/41/0172. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Службa за реализацију програма развоја Аутономне 
покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за финансије 
и Едукативни центар за обуке у професионалним и радним 
вештинама, Нови Сад .

4. Ради реализације овог решења Службa за реализацију програма 
развоја Аутономне покрајине Војводине, преузеће обавезу на основу 
писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није 
законом прописано. Едукативни центар за обуке у професионалним 
и радним вештинама у обавези је да, у складу са овим решењем, 
усклади финансијски план и програм рада за 2018. годину, те да 
реализује намену одобрену овим решењем. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-101
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1071.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, број: 57/17, 17/18-ребаланс и 29/18 
-ребаланс) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из 
ранијих година, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајинском 
секретаријату за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице, Програм 2003 Основно 
образовање, Програмска активност 1006 Модернизација 
инфраструктуре основних школа, функционална класификација 
910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 13 
00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, економска 
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 
876.880,00 динара (словима: осам стотина седамдесет шест 
хиљада осам стотина осамдесет динара и 00/100), а због недовољно 
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријацију из става 1. ове тачке увећава се за 876.880,00 
динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице, по основу употребе средстава 
текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења усмериће се Основној 
школи „Никола Тесла” у Банатском Карађорђеву, а намењено 
је за  финансирање трошкова извођења радова на текућем 
одржавању крова објекта издвојеног одељења „Ади Ендре”у 
Торди.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу 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 преузеће обавезу на основу писаног 
уговора, или другог правног акта, уколико другачије није 
законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-102
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1072.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 57/17, 17/18 – ребаланс и 29/18 – 
ребаланс) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 
Покрајинска влада , на седници одржаној 24. октобра 2018. 
године,     д о  н  о  с  и 
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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 2018. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ра-
нијих година, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајинском 
секретаријату за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице, Програм 2002 Предшколско 
васпитање, Програмска активност 1002 Модернизација инфра-
структуре предшколских установа, функционална класифи-
кација 910 Предшколско и основно образовање, извор финан-
сирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима 
власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 
власти у износу  од 1.500.000,00 динара (словима: један мили-
он пет стотина хиљада динара и 00/100), а због недовољно пла-
нираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријацију из става 1. ове тачке увећава се за 1.500.000,00 
динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, 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, усмериће се Граду Кикинди 
за финансирање трошкова извођења радова на постављању хи-
дрантске мреже у Предшколској установи „Драгољуб Удицки” – 
објекат „Колибри” у Кикинди .

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу 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 преузеће обавезу на основу писаног 
уговора, или другог правног акта, уколико другачије није 
законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-103
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1073.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, број: 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. годину 
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 
01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 09 
Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова, Програм 0902 Социјална заштита, 
Програмска активност 1014 Развој услуга социјалне заштите – 
Програм унапређења социјалне заштите у АПВ, функционална 
класификација 090 Социјална заштита некласификована на 
другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, 
економскa класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
4.500.000,00 динара (словима: четири милиона и пет стотина 
хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 4.500.000,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења, намењено је Геронтолошком центру, Зрењанин, за 
набавку санитетског возила.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-104
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1074.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16 и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. годину 
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
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Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 13 
00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, економска 
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 13 Покрајинском секретаријату за високо 
образовање и научноистраживачку делатност, Програм 2005 
Високо образовање, Програмска активност 1002 Подршка раду 
високообразовних установа, функционална класификација 940 
Високо образовање, извор финансирања 13 00 Нераспоређен 
вишак прихода из ранијих година, економскa класификацијa 
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери 
осталим нивоима власти, износ од 15.000.000,00 динара (словима: 
петнаест милиона динара и 00/100), због недовољно планираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 15.000.000,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за високо образовање и научноистраживачку 
делатност, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, намењено је Пољопривредном факултету 
Универзитета у Новом Саду, за финансирање замене прозора, 
врата, портала и светларника на згради факултета.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће 
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, 
уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-105
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1075.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16 и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 07 Покрајинском 
секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, Програм 1204 Систем јавног информисања, 
Програмска активност 1001 Остваривање и унапређивање јавног 
информисања у области јавног информисања, функционална 
класификација 830 Услуге емитовања и штампања, извор 
финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година, економскa класификацијa 454 Субвенције приватним 
предузећима, 4541 Текуће субвенције приватним предузећима, 
износ од 1.200.000,00 динара (словима: један милион две стотине 
хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних средстава 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 1.200.000,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Дневник Војводина Прес 
д.о.о., предузећу за издавање и штампање новина, Нови Сад, а 
намењено је за суфинансирање пројекта „Присаједињење” – за 
припрему и издавање специјалног додатка у целокупном тиражу 
листа „Дневник”.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-106
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1076.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, број: 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и 
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односе с верским заједницама, Глави 01 Индиректни корисници 
у области културе, Програм 1202 Унапређење система заштите 
културног наслеђа, Програмска активност 1008 Подршка раду 
установа у области заштите и очувања културног наслеђа, 
функционална класификација 820 Услуге културе, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 
424 Специјализоване услуге, 4242 Услуге образовања, културе и 
спорта, износ од 3.388.359,60 динара (словима: три милиона три 
стотине осамдесет осам хиљада тристо педесет девет динара и 
60/100), због непланираних средстава за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 3.388.359,60 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Покрајинском заводу за 
заштиту споменика културе, Петроварадин, а за финансирање 
радова на капи звоника Храма преноса моштију Светог Оца 
Николаја у Шиду.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-107
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1077.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16 и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година – накнаде и други приходи остварени по посебним 
законима као наменски приходи, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама, Програм 1901 Сарадња државе 

са црквама и верским заједницама, Програмска активност 1002 
Подршка раду црквама и верским заједницама, функционална 
класификација 840 Верске и остале услуге заједнице, извор 
финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година – накнаде и други приходи остварени по посебним 
законима као наменски приходи, економскa класификацијa 481 
Дотације невладиним организацијама, 4819 Дотације осталим 
непрофитним институцијама, износ од 14.000.000,00 динара 
(словима: четрнаест милиона динара и 00/100), због недовољно 
планираних средстава за реализацију намене из тачке 2. овог 
решења.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећава се 14.000.000,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, намењено је за финансирање пројеката 
и програма заштите и остваривања верских слобода као општег 
добра и заједничког интереса покрајине у области цркава и 
верских заједница, а средства ће се доделити путем расписивања 
конкурса за доделу средстава за пројекте обнове цркава на 
територији АП Војводине.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-108
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1078.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени лист АПВ („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. 
закон, 103/15, 99/16 и 113/2017), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2018. годину, („Службени лист АПВ” бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година – накнаде и други приходи остварени по посебним 
законима као наменски приходи, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
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08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 
Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска 
активност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у 
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, 
извор финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним 
законима као наменски приходи, економскa класификацијa 464 
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, износ од  7.000.000,00 динара (словима: седам 
милиона динара и 00/100), због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације  и периодично право потрошње 
– квота за апропријацију из става 1. ове тачке, увећава се за 
7.000.000,00 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се 
Клиничком центру Војводине, Нови Сад, за  финансирање 
набавке медицинског апарата ТЦД мониторинг за потребе рада 
Клинике за неурологију Клиничког центра Војводине.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-109
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1079.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени лист АПВ („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. 
закон, 103/15, 99/16 и 113/2017), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2018. годину, („Службени лист АПВ” бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година – накнаде и други приходи остварени по посебним 
законима као наменски приходи, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 
Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска 
активност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у 

државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, 
извор финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним 
законима као наменски приходи, економскa класификацијa 464 
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, износ од  1.560.000,00 динара (словима: један милион 
петсто шездесет хиљада  динара и 00/100), због недовољно 
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене 
из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације  и периодично право потрошње 
– квота за апропријацију из става 1. ове тачке, увећава се за 
1.560.000,00 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се  
Клиничком центру Војводине, Нови Сад, за  финансирање 
набавке фибер оптичког гастроскопа за потребе рада Ургентног 
центра Клиничког центра Војводине. 

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-110
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1080.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16 и 113/2017), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. 
годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18) и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година – накнаде и други приходи остварени по посебним 
законима као наменски приходи, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 
Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска 
активност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у 
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, 
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извор финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним 
законима као наменски приходи, економскa класификацијa 464 
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, износ од 20.000.000,00 динара (словима: двадесет 
милиона динара и 00/100), због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње ‒ квота ‒ за 
апропријације из става 1. ове тачке, увећава се за 20.000.000,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачка1. овог решења, усмериће се Клиничком 
центру Војводине, Нови Сад,  за финансирање набавке артроскопа-
основе за потребе рада Клинике за ортопедску хирургију и 
трауматологију Клиничког центра Војводине. 

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-111
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1081.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/2017), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18) и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година – накнаде и други приходи остварени по посебним 
законима као наменски приходи, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 
Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска 
активност 1001  Изградња и опремање здравствених установа у 
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, 
извор финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним 
законима као наменски приходи, економскa класификацијa 464 

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, износ од  1.690.000,00 динара (словима: један  милион 
шест стотина деведесет хиљада динара и 00/100), због недовољно 
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње ‒ квота ‒ за 
апропријације из става 1. ове тачке, увећава се за 1.690.000,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком 
центру Војводине за финансирање набавке фибер оптичког 
колоноскопа за потребе рада Ургентног центра Клиничког центра 
Војводине. 

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-112
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1082.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16 и 113/2017), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. 
годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18) и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година – накнаде и други приходи остварени по посебним 
законима као наменски приходи, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 
Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска 
активност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у 
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, 
извор финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним 
законима као наменски приходи, економскa класификацијa 464 
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног 
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осигурања, износ од  51.400.000,00 динара (словима: педесет један  
милион четири стотине  хиљада динара и 00/100), због недовољно 
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње ‒ квота ‒ за 
апропријације из става 1. ове тачке, увећава се за 51.400.000,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком 
центру Војводине, Нови Сад,  за финансирање набавке ткивног 
процесора за потребе рада Центра за патологију и хистологију 
Клиничког центрa Војводине. 

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-113
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1083.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, брoj: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 57/17, 17/18 и 29/18) и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 25. октобра 2018. године,   д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

127 БРОЈ: 401-94/2018-113 
ОД 24. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ 

1. Укида се Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве 127 Број: 401-94/2018-113, које је Покрајинска влада 
донела 24. октобра 2018. године. 

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-113-1
Нови Сад, 25. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1084.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16 и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из 
ранијих година, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 11 Покрајинском 
секретаријату за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, Програм 1505 Регионални 
развој, Програмска активност 1001 Стручна, финансијска и 
административна подршка мерама и пројектима у области 
регионалног развоја, функционална класификација 411 Општи 
економски и комерцијални послови, извор финансирања 13 00 
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, економскa 
класификацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ 
од 13.000.000,00 динара (словима: тринаест милиона динара 
и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији за 
реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 13.000.000,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења,  усмериће се граду 
Новом Саду, за финансирање израде пројектне документације за 
реконструкцију објекта изграђеног на углу улица Браће Јовандић 
и Булевара Краља Петра I, чији је корисник Министарство 
унутрашњих послова.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
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

127 Број: 401-94/2018-114
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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1085.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16 и 113/2017), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. 
годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18) и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, у 
износу од 14.600.000,00 динара и то из извора финансирања: 01 
00 Приходи из буџета 393.010,82 динара, 13 00 Нераспоређен 
вишак прихода из ранијих година 2.338.181,86 динара и 13 02 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и 
други приходи остварени по посебним законима као наменски 
приходи 11.868.807,32 динара, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 08 
Покрајинском секретаријату за здравство укупно 14.600.000,00 
динара (словима: четрнаест милион шестсто хиљада динара и 
00/100), за Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 
установа, Програмска активност 1001 Изградња и опремање 
здравствених установа у државној својини чији је оснивач 
АП Војводина, функционална класификација 760 Здравство 
некласификовано на другом месту и то из извора финансирања: 
01 00 Приходи из буџета 393.010,82 динара, 13 00 Нераспоређен 
вишак прихода из ранијих година 2.338.181,86 динара и 13 02 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и 
други приходи остварени по посебним законима као наменски 
приходи 11.868.807,32 динара, економскa класификацијa 464 
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, због недовољно планираних средстава на 
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – 
за апропријације из става 1. ове тачке, увећава се за укупно 
14.600.000,00 динара и то по изворима финансирања: 01 00 
Приходи из буџета 393.010,82 динара, 13 00 Нераспоређен 
вишак прихода из ранијих година 2.338.181,86 динара и извора 
финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година – накнаде и други приходи остварени по посебним 
законима као наменски приходи 11.868.807,32 динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се 
Специјалној болници за плућне болести „Др Будислав Бабић”, 
Бела Црква, за финансирање набавке опреме и то 88 болничких 
кревета (72 обична, десет полуинтезивних и шест интезивних), 
88 наткасни и 88 антидекубитних душека. 

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-115
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1086.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 57/17, 17/18 и 29/18) и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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 2018. годину 
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 13 
00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, економска 
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 11 Покрајинском секретаријату за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 
0608 Систем локалне самоуправе, Програмска активност 
1003 Подршка развоју локалне самоуправе, функционална 
класификација 180 Трансфери општег карактера између 
различитих нивоа власти, извор финансирања 13 00 Нераспоређен 
вишак прихода из ранијих година, износ од 3.808.200,00 динара 
(словима: три милиона осам стотина осам хиљада две стотине 
динара и 00/100) на економској класификацији 463 Трансфери 
осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални  трансфери 
осталим нивоима власти, а због непланираних средстава на 
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње –квота, за 
апропријацију из става 1. ове тачке, увећава се за 3.808.200,00 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се општини 
Беочин, за инвестиционо одржавање објекта за потребе 
ватрогасно-спасилачког одељења у Беочину. 

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, 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

127 Број: 401-94/2018-116
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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1087.

На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/14, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2018. годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/2017, 17/2018 и 29/18) и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној 24. октобра 2018. 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  2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се 
Разделу 13 – Покрајинском секретаријату за високо образовање 
и научноистраживачку делатност, Програм 2007 Подршка 
у образовању ученика и студената, Програмска активност 
1001 Систем установа студентског стандарда, функционална 
класификација 960-Помоћне услуге образовању, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економске класификације 
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери 
осталим нивоима власти, износ од 8.000.000,00 динара (словима:  
осам милиона динара и 00/100), због недовољно планираних 
средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи планапропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 8.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које 
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за високо образовање и научноистраживачку 
делатност, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, 
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, намењено је установи Студентски културни 
центар, Нови Сад, за трошкове реализације мултимедијалне 
изложбе ‚‘1918‘‘ којом се обележава  стогодишњица 
присаједињења Војводине Краљевини Србији и стогодишњица 
завршетка  Великог рата.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће 
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, 
уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-117
Нови Сад, 24. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

1088.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16 и 113/2017), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. 
годину („Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18) и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 25. октобра 2018. 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 2018. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година – накнаде и други приходи остварени по посебним 
законима као наменски приходи, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 
Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска 
активност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у 
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, 
извор финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним 
законима као наменски приходи, економскa класификацијa 464 
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, износ од  51.368.400,00 динара (словима: педесет 
један милион тристо шездесет осам хиљада четирсто динара и 
00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње ‒ квота ‒ за 
апропријације из става 1. ове тачке, увећава се за 51.368.400,00 
динара.  

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком 
центру Војводине, Нови Сад, за финансирање набавке апарата 
– опреме за потребе рада Центра за патологију и хистологију 
Клиничког центрa Војводине и то:

РЕД. 
БР. ВРСТА АПАРАТА-ОПРЕМЕ Јединична цена Количина Укупна вредност без 

ПДВ 

1 2 3 4 5

1. ВАКУМ, ткивни процесор 3.100.000,00 2 6.200.000,00

2. Cryostat 3.850.000,00 1 3.850.000,00

3. Аутоматски микротом 1.510.000,00 2 3.020.000,00
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4.
Апарат за бојење плочица и апарат за 

лепљење покровног стакал повезани ауто-
матским  модулом

5.750.000,00 1 5.750.000,00

5. Cytospine  сентрифуга 895.000,00 1 895.000,00

6. Радна станица за калупљење парафин-
ских блокова 1.200.000,00 2 2.400.000,00

7. Mикроскоп, камера, x 63 1.800.000,00 3 5.400.000,00

8. Mикроскоп,камера, x100 1.900.000,00 2 3.800.000,00

9. Радна станица за пријем материјала 4.000.000,00 1 4.000.000,00

10. Фиоке за складиштење 180.000 слајдова 27.200,00 30 816.000,00

11. Фиоке за  складиштење 120.000 парафин-
ских блокова 39.400,00 40 1.576.000,00

12. Апарат за рециклажу формалина/алкохо-
ла/ксилола 4.200.000,00 1 4.200.000,00

13. Водено купатило са ламинарним прото-
ком воде 450.000,00 2 900.000,00

14. УКУПНО БЕЗ ПДВ 42.807.000,00

15. УКУПНО СА ПДВ 51.368.400,00

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-94/2018-119
Нови Сад, 25. октобар 2018. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

OGLASNI DEO

1089.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, број: 57/2017, 
17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), члана 43. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, 
бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 и 29/2017) и члана 3. Правилника 
о додели бесповратних средстава  за суфинансирање трошкова 
наступа привредних субјеката сa територије Aутономне покрајине 
Војводине, на сајмовима  у Европи и на међународним сајмовима 
у Републици Србији у 2018. години („Службени лист АПВ”, бр. 
28/2018 од 13.06.2018. године), Покрајински секретаријат за привреду 
и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА
 НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 СA ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
 ВОЈВОДИНЕ,

 НА САЈМОВИМА  У ЕВРОПИ
 И НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА

 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 У 2018. ГОДИНИ

1. ЦИЉ

Циљ доделe бесповратних средстава јесте суфинансирање 
трошкова наступа привредних субјеката сa територије Аутономне 
покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним 
сајмовима у Републици Србији у 2018. години. 

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена микро, малим и средњим привредним 
друштвима и предузетницима за наступ: 

- на сајму у Европи и
- на међународном сајму у Републици Србији.

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за 
наступе на сајмовима који се одржавају у периоду од 01.12.2017. 
до 30.11.2018. године. 

3. ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају микро, мала и средња 
привредна друштва и предузетници са територије Аутономне 
покрајине Војводине, уписана у регистар Агенције за привредне 
регистре пре 01.01.2018. године са активним статусом, које својим 
програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса (у даљем 
тексту: Подносилац пријаве).

Услови за учешће на Јавном конкурсу прописани су Правилником 
о додели бесповратних средстава за суфинансирање трошкова 
наступа привредних субјеката сa територије Аутономне покрајине 
Војводине, на сајмовима у Европи и на међународним сајмовима у 
републици Србији у 2018. години.  (у даљем тексту: Правилник). 

Подносилац пријаве  може поднети највише две пријаве 
и то једну за наступ на сајму у Европи и  једну за наступу 
на међународном сајму у Републици Србији, по принципу 
рефундација претходно учињених издатака. 
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4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА 
ПРЕМА НАМЕНИ

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу 
од 7.500.000,00 динара. 

Износ средства, у складу са чланом 20. Уредбе о правилима 
за доделу за доделу државне помоћи („Сл. гласник“, br. 
13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), према 
намени утврђује се у висини  до 50%  прихватљивих трошкова 
и то:

1) За наступ на сајму  у Европи - од најмање 70.000,00 ди-
нара до највише 550.000,00 динара. 

2) за наступ на међународном  сајму  у Републици Србији 
– од најмање 50.000,00 динара до највише 400.000,00 ди-
нара.

Поменути износи су са урачунатим ПДВ-ом.

Износ одобрених Средстава може бити мањи од износа 
тражених Средстава.

У случају када је износ одобрених средстава мањи од износа 
тражених средстава Подносилац пријаве коме су одобрена 
средства не може извршити ревизију буџета пројекта. 

Исплата средстава се врши по принципу рефундације након 
правдања прихватљивих трошкова реализованих приликом 
спровођења пројекта, а који су прописани Правилником.

Прихватљиви трошкови реализовани приликом спровођења 
пројекта прописани су Правилником.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА,  КРИТЕРИЈУМИ ЗА 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Потребна документација, критеријуми за доделу средстава, 
доношење одлуке и друга питања од значаја за Јавни конкурс 
прописани су Правилником.

6. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Пријаву с потребном документацијом доставити поштом на 
адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Буле-
вар Михајла Пупина 16, 21 000 Нови Сад, са назнакoм на лицу 
коверте ‚‘НЕ ОТВАРАТИ - ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШ-
КОВА НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СA ТЕРИТО-
РИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, НА САЈМО-
ВИМА У ЕВРОПИ И НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ‘‘, или лично на писар-
ницу покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.

Рок за подношење пријаве је 09.11.2018. године.

7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст Конкурса, образац пријаве и Правилник могу се преузети 
са интернет адресе: www.spriv.vojvodina.gov.rs

8. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити у Покрајинском 
секретаријату за привреду и туризам путем телефона 021/487-
4489; 021/487-4481 сваког радног дана, од 10.00 до 14.00 часова.
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ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1057. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности директора Службе за буџетску инспекцију Ау-
тономне покрајине Војводине;

1058. Решење о постављењу вршиоца дужности директора 
Службе за буџетску инспекцију Аутономне покраји-
не Војводине;

1059. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за регио-
нални развој, међурегионалну сарадњу и локалну са-
моуправу;

1060. Решење о разрешењу дужности директора Покрајин-
ског завода за заштиту природе, Нови Сад;

1061. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад;

1062. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Архива Војводине за 2018. годину;

1063. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Завода за културу војвођанских Ру-
сина – Завод за културу войводянских Руснацох за 
2018. годину;

1064. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Завода за културу војвођанских 
Русина - Завод за културу войводянских Руснацох за 
2018. годину;
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

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

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

Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs

1065. Решење о преносу средстава Покрајинског секре-
таријата за регионални развој, међурегионалну са-
радњу и локалну самоуправу, у текућу буџетску ре-
зерву, број: 401-1187/2018-12;

1066. Решење о преносу средстава Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине у текућу 
буџетску резерву, број: 401-1187/2018-13;

1067. Решење о преносу средстава Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине у текућу 
буџетску резерву, број: 401-1187/2018-14;

1068. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за регионални раз-
вој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, 
у текућу буџетску резерву, број: 401-94/2018-99;

1069. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за образовање, про-
писе, управу и националне мањине – националне 
заједнице, број: 401-94/2018-100;

1070. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Служби за реализацију програма развоја Ауто-
номне покрајине Војводине, број: 401-94/2018-101;

1071. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за образовање, про-
писе, управу и националне мањине – националне 
заједнице, број: 401-94/2018-102;

1072. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за образовање, про-
писе, управу и националне мањине – националне 
заједнице, број: 401-94/2018-103;

1073. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за социјалну полити-
ку, демографију и равноправност полова, број: 401-
94/2018-104;

1074. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за високо обра-
зовање и научноистраживачку делатност, број: 401-
94/2018-105;

1075. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, број: 
401-94/2018-106;

1076. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, број: 
401-94/2018-107;

1077. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, број: 
401-94/2018-108;

1078. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 
401-94/2018-109;

1079. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 
401-94/2018-110;

1080. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 
401-94/2018-111;

1081. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 
401-94/2018-112;

1082. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 
401-94/2018-113;

1083. Решење о укидању решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве Покрајинском секретаријату 
за здравство 127 број: 401-94/2018-113;

1084. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за регионални раз-
вој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, 
број: 401-94/2018-114;

1085. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 
401-94/2018-115;

1086. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за регионални раз-
вој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, 
број: 401-94/2018-116;

1087. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за високо обра-
зовање и научноистраживачку делатност, број: 401-
94/2018-117;

1088. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за здравство 127 
број: 401-94/2018-119;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

1089. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава 
за суфинансирање трошкова наступа привредних 
субјеката са територије Аутономне покрајине Војво-
дине, на сајмовима у Европи и на међународним сај-
мовима у Републици Србији у 2018. години.
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