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II

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист АП
Војводине”, број: 18/02, 4/08 и 52/15) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници
одржаној 5. децембра 2018. године, донела је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-107/2018
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

Р Е Ш Е Њ Е
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Програма
рада Туристичке организације Војводине за 2018. годину, које је
донео Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 36.
седници одржаној 19. новембра 2018. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

1206.
На основу члана 18. ст. 1. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, број: 57/17, 17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс),чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 5. децембра 2018. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-60/2018-3
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

I

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Туристичке организације Војводине за 2017.
годину, коју је донео Управни одбор Туристичке организације
Војводине, на седници одржаној 19. новембра 2018. године.
II

1205.
На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Сл. лист АП Војводине”, број: 18/02, 4/08 и 52/15) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. децембра 2018. године, д о н е л а је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 40-4/2018
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

Р Е Ш Е Њ Е
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Измене и допуне Финансијског
плана Туристичке организације Војводине за 2018. годину, које је
усвојио Управни одбор Туристичке организације Војводине, на
36. седници одржаној 19. новембра 2018. године.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1207.
На основу члaна 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10), чл.
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35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14 ), Покрајинска
влада, на седници одржаној 5. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на III Измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, које
је Управни одбор Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине
Војводине, донео на 50. седници одржаној 26. новембра 2018. године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

127 Број: 022-268/2018-1
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1210.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра за
привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 4/08) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 5. децембра 2018. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1208.
На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10), чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 5. децембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Установе ‒ Центрa за привредно-технолошки развој Војводине
за период јануар‒децембар 2018. године, које је донео Управни
одбор Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине, на 7. седници одржаној 16. новембра 2018. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Даје се сагласност на III Измене и допуне Финансијског плана Фонда
„Европски послови” Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину,
које је Управни одбор Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине
Војводине, усвојио на 50. седници одржаној 26. новембра 2018. године.
II

127 Број: 402-57/2018-1
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1211.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-91/2018
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I

127 Број: 025-22/2018
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

5. децембар 2018.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1209.
На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра за
привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 4/08) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 5. децембра 2018. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Установе ‒
Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 2018. годину, којe
је донео Управни одбор Установе – Центра за привредно-технолошки
развој Војводине, на 7. седници одржаној 16. новембра 2018. године.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
5. децембра 2018. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији послова Геронтолошког центра у Вршцу, Вршац, који је донеo вршилац дужности директора Геронтолошког
центра у Вршцу, Вршац, 5. новембра 2018. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-245/2018
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

5. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1212.

за председника:
1. Владимир Батез, члан Покрајинске владе и покрајински
секретар за спорт и омладину;

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
5. децембра 2018. године, д о н е л а је

за чланове:
1.
2.
3.
4.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра у Зрењанину, који је донела директорка Геронтолошког центра у Зрењанину, 19. новембра
2018. године.
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Златко Кеслер, спортски стручњак;
Слободан Бошкан, спортски функционер;
Антонија Нађ, врхунски спортиста;
Ненад Ћаћић, главни и одговорни уредник РТВ-а, спортски новинар.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

127 Број: 02-118/2018
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-219/2018
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1213.
На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања („Службени лист АПВ“, број: 54/18) и чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. децембра 2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА
ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ СПОРТА
ЗА 2018. ГОДИНУ
I

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1214.
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 чланом 61. став 14. и чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему,
и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. децембра 2018. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
– од укупно 4.586.848,00 динара (словима: четири милиона пет
стотина осамдесет шест хиљада осамсто четрдесет осам динара
и 00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

За председника и чланове Одбора за доделу признања у области спорта за 2018. годину, именују се:
Врста буџетске
класификације

Шифра и назив буџетске класификације

Раздео

05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Глава

0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Износ
(у динарима)

Програм

0101 Уређење и надзор у области пољопривреде

Програмска
активност/ Пројекат

1001 Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална
класификација

421 Пољопривреда

Извор финансирања

01 00 Приходи из буџета

Економска
класификација

415 Накнаде трошкова за запослене

500.000,00

4151 Накнаде трошкова за запослене

500.000,00

421 Стални трошкови

664.848,00
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5. децембар 2018.

4216 Закуп имовине и опреме

664.848,00

423 Услуге по уговору

880.000,00

4231 Административне услуге

280.000,00

4235 Стручне услуге

600.000,00

424 Специјализоване услуге

1.227.000,00

4249 Остале специјализоване услуге

1.227.000,00

463 Трансфери осталим нивоима власти

1.315.000,00

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти

1.315.000,00

УКУПНО РАСХОДИ / ИЗДАЦИ:

4.586.848,00

преноси се у текућу буџетску резерву, 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.
Годишњи план по апропријацијама, из става 1. ове тачке,
смањује се у оквиру Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у укупном износу од 4.586.848,00
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 Покрајински секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-1187/2018-19
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

Врста буџетске
класификације

1215.
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 чланом 61. став 14. и чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему,
као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. децембра 2018. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину – од
укупно 10.078.666,50 динара (словима: десет милиона седамдесет осам хиљада шесто шездесет шест динара и 50/100) – према
буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

16 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Глава

00 00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Програм

1507 Уређење и развој у области туризма

Програмска
активност/пројекат

1001 Развој туристичких потенцијала АП Војводине

Функционална
класификација

473 Туризам

Извор финансирања

01 00 Приходи из буџета

Економска
класификација

423 Услуге по уговору

2.858.000,00

4234 Услуге информисања

1.900.000,00

4235 Стручне услуге

453.000,00

4237 Репрезентација

505.000,00

454 Субвенције приватним предузећима

4.150.000,00

4542 Капиталне субвенције приватним предузећима

4.150.000,00

Програм

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмска
активност/пројекат

1002 Промоција извоза путем сајамских наступа

Функционална
класификација

411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања

01 00 Приходи из буџета

5. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Економска
класификација
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454 Субвенције приватним предузећима

2.323.000,00

4541 Текуће субвенције приватним предузећима

2.323.000,00

Програм

1509 Подстицаји развоју конкуренктности привреде

Програмска
активност/пројекат

1003 Подршка пословном удруживању и умрежавању

Функционална
класификација

411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања

01 00 Приходи из буџета

Економска
класификација

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

245.500,00
245.500,00

Програм

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмска
активност/пројекат

1006 Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална
класификација

411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања

01 00 Приходи из буџета

Економска
класификација

423 Услуге по уговору

234.000,00

4232 Компјутерске услуге

120.000,00

4233 Услуге образовања и усавршавања запослених

114.000,00

426 Материјал

119.000,00

4261 Административни материјал

50.000,00

4263 Материјал за образовање и усавршавање запослених

69.000,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

109.166,50

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова

109.166,50

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

40.000,00

4851 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

40.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16

10.078.666,50

преноси се у текућу буџетску резерву, 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.
Годишњи план апропријација и периодично право потрошње
– квота – из става 1. ове тачке, смањује се у оквиру Покрајинског
секретаријата за привреду и туризам за укупно 10.078.666,50 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 Покрајински секретаријат за привреду и туризам и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-1187/2018-20
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1216.
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 чланом 61. став 14. и чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему,
као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. децембра 2018. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину –
од укупно 10.960.000,00 динара (словима: десет милиона девесто
шездесет динара и 00/100) – према буџетским класификацијама
приказаним у следећој табели:

Страна 2924 - Броj 57
Врста буџетске
класификације

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Шифра и назив буџетске класификације

Раздео

06 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Глава

00 00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

5. децембар 2018.
Износ
(у динарима)

Програм

2002 Предшколско васпитање

Програмска
активност/пројекат

1002 Модернизација инфраструктуре предшколских установа

Функционална
класификација

910 Предшколско и основно образовање

Извор
финансирања

01 00 Приходи из буџета

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

427.000,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

427.000,00

Програм

2003 Основно образовање

Програмска
активност/пројекат

1006 Модернизација инфраструктуре основних школа

Функционална
класификација

910 Предшколско и основно образовање

Извор
финансирања

01 00 Приходи из буџета

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

7.207.000,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

7.207.000,00

Програм

2004 Средње образовање

Програмска
активност/пројекат

1005 Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална
класификација

920 Средње образовање

Извор
финансирања

01 00 Приходи из буџета

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

1.179.000,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

1.179.000,00

Програм

2007 Подршка у образовању ученика и студената

Програмска
активност/пројекат

1005 Регресирање превоза ученика средњих школа

Функционална
класификација

960 Помоћне услуге образовању

Извор
финансирања

01 00 Приходи из буџета

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

1.000.000,00

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти

1.000.000,00

Програм

2007 Подршка у образовању ученика и студената

Програмска
активност/пројекат

1006 Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

Функционална
класификација

960 Помоћне услуге образовању

Извор
финансирања

01 00 Приходи из буџета

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

1.147.000,00

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

1.147.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16

10.960.000,00

5. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

преноси се у текућу буџетску резерву, 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.
Годишњи план апропријација и периодично право потрошње
– квота – из става 1. ове тачке, смањује се у оквиру Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице за укупно 10.960.000,00 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 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-1187/2018-21
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1217.
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 5. децембра 2018. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
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 Покрајински секретаријат 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, на економској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ
од 7.872.561,00 динара (словима: седам милиона осам стотина седамдесет две хиљаде пет стотина шездесет један динар 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 7.872.561,00 динара.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
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буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Основној школи
„20. октобар” Сивац, а намењено је за финансирање трошкова
извођења радова на доградњи анекса – топле везе зграде школе
и фикултурне сале.
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: 401-94/2018-131
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1218.
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 5. децембра 2018. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
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 Покрајински секретаријат 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, на економској класификацији 463 Трансфери
осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери
осталим нивоима власти, износ од 5.524.578,00 динара (словима:
пет милиона пет стотина двадесет четири хиљаде пет стотина
седамдесет осам 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 5.524.578,00 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 шко-
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ли „Моша Пијаде” Пачир за суфинансирање трошкова извођења
радова на енергетској санацији објекта (замена столарије и постављање термоизолације).
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”.

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: 401-94/2018-133
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-132
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1219.
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 5. децембра 2018. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
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 Покрајински секретаријат 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, на економској класификацији 463 Трансфери
осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери
осталим нивоима власти, износ од 3.641.000,00 динара (словима: три милиона шест стотина четрдесет једна хиљада 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 3.641.000,00 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 Основној школи
„Светозар Марковић Тоза” Елемир за финансирање трошкова извођења радова санације крова објекта школе.

5. децембар 2018.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1220.
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
5. децембра 2018. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
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 Покрајински секретаријат 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, на економској класификацији 463 Трансфери
осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 1.077.966,00 динара ( словима:
један милион седамдесет седам хиљада девет стотина шездесет
шест 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 1.077.966,00 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 „Јован Јовановић Змај” Рума, за финансирање трошкова извођења радова на
инвестиционом одржавању објекта у Малим Радинцима.
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.

5. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

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”.
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5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-135
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-134
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1221.
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 5. децембра 2018. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
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 Покрајински секретаријат 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, на економској класификацији 463 Трансфери
осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери
осталим нивоима власти, износ од 3.269.500,00 динара (словима:
три милиона две стотине шездесет девет хиљада и пет стотина
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 3.269.500,00 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 „Моша Пијаде” Дебељача за финансирање трошкова извођења
радова на инвестиционом одржавању објекта – I фаза замене столарије и подова на објекту школе.
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.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

1222.
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
5. децембра 2018. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
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
16 Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, Програм
1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде, Програмска
активност 1001 Подршка развоју предузетништва, микро, малих
и средњих привредних друштава, функционална класификација
411 Општи економски и комерцијални послови, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 454
Субвенције приватним предузећима, 4541 Текуће субвенције
приватним предузећима, 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 за 14.000.000,00 динара.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за привреду и туризам, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за, субвенционисање трошкова набавке репроматеријала с циљем унапређивања пословног процеса и делатности, односно конкурентности
на тржишту, доделом средстава у јавном поступку (конкурс).
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
привреду и туризам 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: 401-94/2018-136
Нови Сад, 5. децембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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1223.
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, на основу члана 15, члана
16. став 1. и 5. и члана 37. став 11. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ” број: 37/2014,
54/2014 – др.пропис, 37/2016 и 29/2017), а у вези са чланом 79. став
1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине
Војводине („Службени гласник РС“, бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број ИУз-353/2009) и члана 11.
став 1. тачка 1. и члана 12. Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник РС, број 35/2010, 80/2016 и 7/2017), доноси

5. децембар 2018.

бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I

РЕШЕЊЕ

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд
издавање и употреба другог наставног средства - ЦД уз уџбеник
МУЗИЧКА КУЛТУРА зa 5. разред основне школе, на словачком
језику, аутори Мариена Кривак-Станковић и Јурај Суђи за наставни предмет Музичка култура, за 5. разред основне школе,
писан на словачком језику и писму, од школске 2018/2019. године.

I

II

Маја Зека, из Новог Београда, улица Студентска 27/5/33, разрешава се дужности сталног судског тумача за кинески језик и
брише се из регистра сталних судских тумача за територију Аутономне Покрајине Војводине.

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.

II
Oво решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
Број: 101-74-00051/2005-05
Дана: 03.12.2018. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш,с.р./

1224.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, издавање и употреба другог наставног средства ЦД (Звучна читанка) уз уџбеник Словенчина моја вила, словачки језик са
елементима националне културе, за 7. и 8. разред основне школе, аутора Милине Флорианове и Светлане Золњан, од школске
2018/2019. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-738/2018-01
Дана: 03. 12. 2018. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш,с.р./

1225.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-737/2018-01
Дана: 03. 12. 2018. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш,с.р./

1226.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Издавачкој кући «KLETT», д.о.о., Београд, издавање и употреба превода уџбеника Маша и Раша – Математика зa
први разред основне школе, на русинском језику, аутора др Бранислава Поповића, др Ненада Вуловића, Петра Анокића и Мирјане Кандић за наставни предмет Математика, за први разред основне школе,
писан на русинском језику и писму, од школске 2018/2019. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-760/2018-01
Дана: 03. 12. 2018. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш,с.р./

1227.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука и
37/16) а у вези члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 24/11), д о н о с и м

5. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Р Е Ш Е Њ Е
I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање НАТАШЕ ЛУКИЋ,
мастер психолошкиње из Новог Сада на дужност директорке
Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител „Солидарност” Жабаљ.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 022-943/2018
Нови Сад, 29. новембар 2018. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић ,с.р.

1228.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске
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скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука и
37/16) а у вези члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 24/11), д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање БИЉАНЕ ЈОВИЧИЋ,
дипломиране социјалне раднице из Карловчића на дужност директорке Центра за социјални рад „Пећинци” у Пећинцима.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 022-958/2018
Нови Сад, 3. децембар 2018. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић ,с.р.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1204. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Туристичке организације Војводине
за 2018. годину;
1205. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2018. годину;
1206. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Туристичке организације Војводине за 2017. годину;
1207. Решење о давању сагласности на III Измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину;
1208. Решење о давању сагласности на III Измене и допуне
Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину;
1209. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за 2018. годину;
1210. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине за период јануар –
децембар 20218. године;
1211. Решење о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра у Вршцу, Вршац;
1212. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Геронтолошког
центра у Зрењанину;
1213. Решење о именовању председника и чланова Одбора за доделу признања у области спорта за 2018. годину;
1214. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
у текућу буџетску резерву, број: 401-1187/2018-19;
1215. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, у текућу буџетску резерву, број: 401-1187/2018-20;
1216. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице, у текућу буџетску
резерву, број: 401-1187/2018-21;
1217. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице, број: 401-94/2018-131;

2919
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2919
2920
2920

2920
2920
2921
2921
2921

Редни број

Предмет

Страна

1218. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице, број: 401-94/2018-132;
1219. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице, број: 401-94/2018-133;
1220. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице, број: 401-94/2018-134;
1221. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице, број: 401-94/2018-135;
1222. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, број: 401-94/2018-136;

2926

2926

2927
2927

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1223. Решење о разрешењу сталног судског тумача за кинески језик;
1224. Решење о одобрењу издавања и употребе другог наставног средства ЦД (звучна читанка) уз уџбеник
Словенчина моја вила, словачки језик са елементима
националне културе, за 7. и 8. разред основне школе,
издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд;
1225. Решење о одобрењу издавања и употребе другог наставног средства – ЦД уз уџбеник Музичка култура
за 5. разред основне школе, на словачком језику, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд;
1226. Решење о одобрењу издавања и употребе превода
уџбеника Маша и Раша – Математика за први разред
основне школе, на русинском језику, издавачкој кући
„KLETT“, д.о.о., Београд;

2922

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

2923

1227. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад за општине Жабаљ и
Тител „Солидарност“ Жабаљ;
1228. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад „Пећинци“ у Пећинцима.
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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
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