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Члан 3.

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона
о основама система образовања и васпитања (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр.: 88/17, 27/18-др. закон и 10/19.) и члана 15. и 16. став
2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“,
бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17), покрајински секретар
д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ
ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току школске 2019/2020. године
и време и трајање школског распуста ученика у основним
школама са седиштем на територији Аутономне покрајине
Војводине.
Остали обавезни и факултативни облици образовно - васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за основне
школе планирају се годишњим планом рада.
Члан 2.
Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној
школи се остварују у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019.
године, а завршава се у понедељак, 23. децембра 2019. године. У
првом полугодишту има 80 наставних дана.
Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2020. године
и завршава се:
- у уторак 16. јуна 2020. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана,
- у уторак, 02. јуна 2020. године, за ученике осмог разреда
и има 90 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180
наставних дана.
Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује
се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.
Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину, који се налази у прилогу овог правилника
као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално.
Први квартал има 40, други 40, трећи 51 наставни дан.
Четврти квартал има 49 наставних данa за ученике од првог до
седмог разреда, а 39 наставних дана за ученике осмог разреда.
Члан 4.
Основна музичка и балетска школа може да изводи наставу и у
току шест наставних дана у недељи, према годишњем плану рада
школе у складу са законом.
Члан 5.
У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем
плану рада највише четири наставне суботе и то у случају ако се:
- у наставни дан обележава дан школе, или
- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе,
реализују екскурзије, или неке друге активности
- у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној манифестацији, или је школа домаћин
такмичења, друштвене или спортске манифестације, или
- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који
обележавају верски празник, или празник националне
мањине утврђен од стране националног савета одређене
националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.
Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан
који је одређен као ненаставни.
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У свим другим случајевима одступања од школског календара,
школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став 5. и 105.
став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр.: 88/2017 и 27/2018).
Члан 6.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и
летњи распуст.
Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2019. године, а
завршава се у уторак, 14. јануара 2020. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 10. априла 2020. године, а
завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње
у среду, 17. јуна 2020. године, а завршава се у петак, 31. августа
2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по
завршетку завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа
2020. године.
Члан 7.
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица,
сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.
Члан 8.
У школи се празнују државни и верски празници у складу са
Законом о државним и другим празницима у Републици Србији
(„Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).
У школи се обележава:
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који
пада у понедељак 21. октобра 2019. године, радни је и наставни дан
- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2019. године је нерадни и ненаставни дан
- Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27.
јануара 2020. године и ненаставни дан
- Сретење - Дан државности, који пада у суботу, и недељу
15. и 16. фебруара 2020. године, обележава се првог наредног радног дана у понедељак 17.02.2020 године као
нерадни и ненаставни дан
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у среду,
22. априла 2020. године, радни је и наставни дан
- Празник рада, који пада у петак и суботу 1. и 2. маја 2020.
године, нерадни су и ненаставни дани
- Дан победе, који пада у суботу, 9. маја 2020. године, као
радни и ненаставни дан, и Видовдан-спомен на Косовску
битку, који пада у недељу, 28. јуна 2020. године и нерадни је дан.
У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у
петак, 8. новембра 2019. године, радни је и наставни дан.
Члан 9.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:
- православци - на први дан крсне славе
- припадници верских заједница које обележавају верске
празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника
- припадници Исламске заједнице – петак, 31. јул 2020. године, на први дан Курбан Бајрама и недеља, 24. мај 2020.
године, на први дан Рамазанског Бајрама
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- припадници Јеврејске заједнице – среда, 09. октобар
2019. године, на први дан Јом Кипура и четвртак, 09. априла 2020. године на Пасху или Песах
Члан 10.
Одлукама националних савета националних мањина утврђени
су следећи национални празници националних мањина:
- за мађарску националну заједницу:
* 15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе
1848/49
* 20. август - Дан Светог Стевана и
* 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке
борбе 1956. године
- за бошњачку националну заједницу:
* 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе
* први дан Рамазанског бајрама
* први дан Курбанског бајрама и
* 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а
- за буњевачку националну заједницу:
* 2. фебруар - Дан великог прела
* 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета
* 15. август - Дан Дужијанце и
* 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду
одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца
и осталих Словена
- за хрватску националну заједницу:
* 19. март - благдан Светог Јосипа
* 15. август - датум рођења суботичког бискупа Ивана
Антуновића
* 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и
* 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа
- за румунску националну заједницу:
* 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи
Еминескуа
* 4. септембар - празник Велике госпојине
* 1. децембар - Национални празник Румуније и
* 7. децембар - Дан националног савета.
- за русинску националну заједницу:
* 17. јануар - Дан Русина
- за украјинску националну заједницу:
* 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и
* 14. октобар - Дан украјинских хероја
- за македонску националну заједницу:
* 2. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније
против Турака
* 8. септембар - Дан државности Републике Македоније
* 11. октобар - Дан борца и
* 16. децембар – Дан Националног савета
- за немачку националну заједницу:
* 15. децембар - Дан оснивања националног савета.
- за ромску националну заједницу:
* 14. јануар -Василица
* 3. петак у марту - Бибија
* 8. април - Међународни дан Рома и
* 6. мај -Ђурђевдан
- за бугарску националну заједницу:
* 3. март –Дан ослобођења од турског ропства
* 24. мај – Дан Кирила и Методија и
* 1. новембар – Дан народних будитеља
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- за чешку националну заједницу:
* 4. фебруар – Дан чешке књижевности
* 28. март – Дан образовања
* 16. мај – Дан националног савета
* 28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и
* 4. октобар – Дан чешког језика
- за словачку националну заједницу
* први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.
Члан 11.
За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског рада са ученицима.
О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на
предлог наставничког већа одлучује директор.
Члан 12.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27.03.2020. године и у суботу, 28.03.2020. године, а завршни
испит у среду, 17.06.2020. године, четвртак, 18.06.2020. године и
петак, 19.06.2020. године.
Члан 13.
Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године (субота - 14. септембар или 21.
септембар 2019. године у првом полугодишту и субота 23. или
30. маја 2020. године у другом полугодишту) за организовање и
реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности,
спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример:
-

одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови,
одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,
обилазак етно кућа, историјских налазишта,
одлазак у национални парк, природне резервате,
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- организовање акција озелењавања и уређења школе и
околине,
- активности у локалној заједници,
- спортски сусрети,
- сусрети школа,
- организован одлазак на едукативне и креативне радионице,
- организовање мини истраживачких пројеката,
- забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана, игранке) и
слично.
Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету ученика међународном сајму образовања
‚‘Путокази‘‘ у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује
у наставни дан, школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је
организована посета.
Члан 14.
У уторак, 12. новембра настава се изводи према распореду од
понедељка, у среду, 20. новембра 2019. године настава се изводи
према распореду од понедељка, у четвртак, 28. новембра 2019. године настава се изводи према распореду од петка
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу АП Војводине“, а сходно члану 53. став 2.
Закона о државној управи (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр: 79/05,
101/07, 95/10 и 99/14), биће објављен и у ‚‘Службеном гласнику
РС‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-610-2/2019-01
У Новом Саду, 28.05. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с.р.)
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
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656.
На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона
о основама система образовања и васпитања (‚‘Службени гласник
РС‘‘, бр: 88/17, 27/18-др.закон и 10/19.) и члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, бр. 37/14,
54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17), покрајински секретар д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ
ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно
- васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе)
у току школске 2019/2020. године и време и трајање школског
распуста ученика у средњим школама са седиштем на територији
Аутономне покрајине Војводине.
Остали обавезни и факултативни облици образовно - васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за средње
школе планирају се годишњим планом рада.
Члан 2.
Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој
школи се остварују у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019.
године, а завршава се у понедељак, 23. децембра 2019. године. У
првом полугодишту има 81 наставни дан.
Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2020. године
и завршава се:
- у петак, 22. маја 2020. године и има 84 наставних дана за
ученике четвртог разреда гимназије
- у петак, 29. маја 2020. године и има 89 наставних дана за
ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа
- у петак, 19. јуна 2020. године и има 104 наставних дана, за
ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и
другог разреда трогодишњих средњих стручних школа.
Друго полугодиште за ученике првог и другог разреда трогодишњег, односно првог, другог и трећег разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је наставним планом
и програмом прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у понедељак, 10. августа 2020. године.
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- у трећем разреду трогодишњег и четвртом разреду
четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
Табеларни преглед школског календара за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину, који се налази у прилогу овог правилника
као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално.
Први квартал има 40, други 41 и трећи 52 наставна дана.
Четврти квартал има 52 наставних дана за ученике првог,
другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих
стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих
средњих стручних школа, 38 наставних дана за ученике трећег
разреда трогодишњих стручних школа и четвртог разреда четворогодишњих стручних школа и 33 наставних дана за ученике
четвртог разреда гимназије.
Члан 4.
Наставни план и програм за уметничке школе у првом, другом,
трећем и четвртом разреду остварује се према годишњем плану
рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.
Члан 5.
У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у случају ако:
- у наставни дан обележава дан школе, или
- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе,
реализује екскурзије или другу активност, или
- у наставни дан са већином ученика учествује на некој
спортској или друштвеној манифестацији, или је домаћин
такмичења, друштвене или спортске манифестације, или
- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који
обележавају верски празник, или празник националне
мањине утврђен од стране националног савета одређене
националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.
Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан
који је одређен као ненаставни.
У свим другим случајевима одступања од школског календара,
школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став 5. и 105.
став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр.: 88/2017 и 27/2018).
Члан 6.

Члан 3.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и
летњи распуст.

Образовно - васпитни рад из члана 1. став 1. овог правилника
остварују се:

Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2019. године, а
завршава се у уторак, 14. јануара 2020. године.

- у гимназији:
- у првом, другом и трећем разреду у 37 петодневних
наставних седмица, односно 185 наставних дана
- у четвртом разреду у 33 петодневне наставне седмица,
односно 165 наставних дана
- у средњој стручној школи:
- у првом и другом разреду трогодишњег и у првом,
другом и трећем разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно
185 наставних дана

Пролећни распуст почиње у петак, 10. априла 2020. године, а
завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.
За ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних
школа летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног
испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2020. године.
За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог
разреда трогодишњих средњих стручних школа летњи распуст
почиње у понедељак, 22. јуна 2020. године, а завршава се у суботу, 31. августа 2020. године.
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Члан 7.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица,
сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.
Члан 8.
У школи се празнују државни и верски празници у складу са
Законом о државним и другим празницима у Републици Србији
(„Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).
У школи се обележава:
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који
пада у понедељак 21. октобра 2019. године, радни је и наставни дан
- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2019. године је нерадни и ненаставни дан
- Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27.
јануара 2020. године и ненаставни дан
- Сретење - Дан државности, који пада у суботу и недељу,
15. и 16. фебруара 2020. године, обележава се првог наредног радног дана, у понедељак 17.02.2020. године као
нерадни и ненаставни дан
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у среду,
22. априла 2020. године, радни је и наставни дан
- Празник рада, који пада у петак и суботу 1. и 2. маја 2020.
године, нерадни су и ненаставни дани
- Дан победе, који пада у суботу, 9. маја 2020. године, као
радни и ненаставни дан, и Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у недељу, 28. јуна 2020. године и нерадни је дан.
У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у
петак, 8. новембра 2019. године, радни је и наставни дан.
Члан 9.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:
- православци - на први дан крсне славе
- припадници верских заједница које обележавају верске
празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника
почев од Великог петка закључно са другим даном празника
- припадници Исламске заједнице – петак, 31. јул 2020. године, на први дан Курбан Бајрама и недеља, 24. мај 2020.
године, на први дан Рамазанског Бајрама
- припадници Јеврејске заједнице – среда, 09. октобар
2019. године, на први дан Јом Кипура и четвртак, 09. априла 2020. године на Пасху или Песах
Члан 10.
Одлукама националних савета националних мањина утврђени
су следећи национални празници националних мањина:
- за мађарску националну заједницу:
* 15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе
1848/49
* 20. август - Дан Светог Стевана и
* 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке
борбе 1956. године
- за бошњачку националну заједницу:
* 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе
* први дан Рамазанског бајрама
* први дан Курбанског бајрама и
* 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а.
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- за буњевачку националну заједницу:
* 2. фебруар - Дан великог прела
* 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета
* 15. август - Дан Дужијанце и
* 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду
одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца
и осталих Словена
- за хрватску националну заједницу:
* 19. март - благдан Светог Јосипа
* 15. август - датум рођења суботичког бискупа Ивана
Антуновића
* 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и
* 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа
- за румунску националну заједницу:
* 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи
Еминескуа
* 4. септембар - празник Велике госпојине
* 1. децембар - Национални празник Румуније и
* 7. децембар - Дан националног савета.
- за русинску националну заједницу:
* 17. јануар - Дан Русина
- за украјинску националну заједницу:
* 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и
* 14. октобар - Дан украјинских хероја
- за македонску националну заједницу:
* 2. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније
против Турака
* 8. септембар - Дан државности Републике Македоније
* 11. октобар - Дан борца и
* 16. децембар – Дан Националног савета
- за немачку националну заједницу:
* 15. децембар - Дан оснивања националног савета.
- за ромску националну заједницу:
* 14. јануар-Василица
* 3. петак у марту - Бибија
* 8. април - Међународни дан Рома и
* 6. мај-Ђурђевдан
- за бугарску националну заједницу:
* 3. март –Дан ослобођења од турског ропства
* 24. мај – Дан Кирила и Методија и
* 1. новембар – Дан народних будитеља
- за чешку националну заједницу:
* 4. фебруар – Дан чешке књижевности
* 28. март – Дан образовања
* 16. мај – Дан националног савета
* 28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и
* 4. октобар – Дан чешког језика
- за словачку националну заједницу
* први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности
Члан 11.
За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског рада са ученицима.
О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на
предлог наставничког већа одлучује директор.
Члан 12.
Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године (субота - 14. септембар или 21.
септембар 2019. године у првом полугодишту и субота 23. или
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30. мај 2020. године у другом полугодишту) за организовање и
реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности,
спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример:
-

одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови,
одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,
обилазак етно кућа, историјских налазишта,
одлазак у национални парк, природне резервате,
организовање акција озелењавања и уређења школе и
околине,
активности у локалној заједници,
спортски сусрети,
сусрети школа,
организован одлазак на едукативне и креативне радионице,
организовање мини истраживачких пројеката,
забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана, игранке) и
слично.

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету ученика међународном сајму образовања ‚‘Путокази‘‘ у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у наставни дан, школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног
образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је посета
организована.
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Члан 13.

У суботу, 16. новембра 2019. године настава се изводи према
распореду часова за понедељак, у среду, 20. новембра 2019. године настава се изводи према распореду од понедељка, у четвртак,
28. новембра 2019. године настава се изводи према распореду од
петка и у суботу 18. јануара 2020. године настава изводи према
распореду часова за понедељак.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу АП Војводине“, а сходно члану 53. став 2.
Закона о државној управи (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр: 79/05,
101/07, 95/10 и 99/14), биће објављен и у ‚‘Службеном гласнику
РС‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-611-7/2019-01
У Новом Саду, 28.05.2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш,с.р.)
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почетак и завршетак наставне године
завршетак наставне године за ученике четвртог разреда гимназије
завршетак наставне године за ученике трећег разреда трогодишњег образоваеа и четвртог
разреда стручних школа
Завршетак наставне године за остале ученике
ученички распуст
верски празник
државни празник
Државни празници који се обележавају радно (наставни дан)
Радни дан (Свети Сава)
16.11.2019. и 18.01.2020. наставна субота
завршетак квартала

19

22

15

20

15

29. мај 2019.
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ПОСЕБНИ ДЕО
657.

Члан 6.

На основу члана 33. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 15/16) и чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске
скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 29.
маја 2019. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора
Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин 127 број: 022394/2019 од 15. маја 2019. године.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-394/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Члан 1.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин (у дањем
тексту: Комисија).
Члан 2.

658.

Комисија има председника и три члана.
У Комисију се именују:
за председника:
- Роберт Отот, заменик покрајинског секретара
пољопривреду, водопривреду и шумарство;

за

за чланове:
- Павле Почуч, заменик покрајинског секретара за привреду и туризам;
- Дијана Катона, виши саветник, начелник Одељења у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу
и националне мањине – национаолне заједнице;
- Милица Ивковић, виши саветник, начелник Одељења за нормативно правне послове, за радне односе и послове писарнице у Управи за заједничке послове покрајинских органа.
Члан 3.
Једног члана Комисије именује Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине на период од три године.
Члан 4.
Задатак Комисије је да спроведе поступак по јавном конкурсу
за избор директора у складу са законом, да сачини листу са три
најбоље рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним
резултатима према мерилима прописаним за именовање и исту са
записником о спроведеном поступку достави Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ради
припреме предлога акта о именовању директора и достављања
Покрајинској влади на разматрање и одлучивање.
Члан 5.
Стручне и администартивне послове за потребе Комисије
обавља Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/2014), а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број: 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), Покрајинска
влада, на седници одржаној 29. маја 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији Општине Ковин, број:
61-32/2019-I, од 23. априла 2019. године, коју је донела Скупштина
Општине Ковин, на седници одржаној 23. априла 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-215/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

659.
На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), чла-
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на 32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/2014), а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број: 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), Покрајинска
влада, на седници одржаној 29. маја 2019. године, д о н е л а ј е

29. мај 2019.
Р Е Ш Е Њ Е
I

Р Е Ш Е Њ Е

Даје се сагласност на Измену и допуну Финансијског плана
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019. годину, које је усвојио Управни одбор Центра за породични смештај
и усвојење Нови Сад, на седници одржаној 20. маја 2019. године.

I

II

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи јавних основних школа, број: II - 06-05/19 - 11, од 20. марта 2019. године, коју
је донела Скупштина Општине Нова Црња, на седници одржаној
20. марта 2019. године.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-52/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

II

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-296/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

662.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

660.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 и 83/14), члана 8. Одлуке
о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад
(„Службени лист АПВ”, број: 6/14), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 29. маја 2019. године, д о н е л а је

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУз 353/2009), члана 32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/2014), а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број: 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019), Покрајинска
влада, на седници одржаној 29. маја 2019. године, д о н е л а ј е

Ивана Копривица, дипломирана психолошкиња, мастер
пословне психологије из Новог Сада, разрешава се дужности директорке Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, на
коју је именована Решењем Покрајинске владе, број: 022-402/2015
од 17. јуна 2015. године, због истека мандата.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I

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

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији Општине Ада, број: 022-12/2019-01, од
26. марта 2019. године, коју је донела Скупштина Општине Ада,
на седници одржаној 26. марта 2019. године.

Р Е Ш Е Њ Е
I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-410/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-316/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

661.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”,
број: 6/2014) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 29. маја 2019. године,
д о н е л а је

663.
На основу члана 133. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС”, број: 24/11), члана 8. Одлуке о оснивању Центра за
породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”,
број: 6/14), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 29.
маја 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Ивана Копривица, дипломирана психолошкиња, мастер
пословне психологије из Новог Сада, именује се за директорку
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, на период од
четири године.

29. мај 2019.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 022-198/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-411/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

664.
На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист АП
Војводине”, брoj: 18/02, 4/08 и 52/15), као 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 29. маја 2019. године, д о н е л а је

666.
На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени лист РС”,
број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 32. тачка 12, као и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 7. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист АПВ”, број: 21/10 и 29/12), Покрајинска
влада, на седници одржаној 29. маја 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Надзорни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, Нови
Сад, дo истека мандата Надзорног одбора, именују се:

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Завршни рачун Туристичке организације
Војводине за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 41. седници одржаној 20. маја
2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

за председника:
- Наташа Чубрило, мастер музички уметник; представник
оснивача;
за члана:
- Бојан Глушица, дипломирани музичар – виолиниста, мастер музички уметник, представник оснивача.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-53/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

665.
На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени лист
РС”, брoj: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 32. тачка 12., као и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом
7. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист АПВ”, брoj: 21/10
и 29/12), Покрајинска влада, на седници одржаној 29. маја 2019.
године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се дужности председник и члан Надзорног одбора
Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад, на лични захтев:
председник:
- Станислава Гајић, композитор;
члан:
- Богдан Ранковић, кларинетиста.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

127 Број: 022-199/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

667.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), члана 44а став 2. тачкa 4) Закона о култури
(„Службени гласник РС“, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члaна 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских
Словака ‒ Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov („Службени
лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), Покрајинска влада, на седници одржаној 29. маја 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се дужности председник и чланови Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака ‒ Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovàkov, у Новом Саду:
- председник:
- др Јармила Ходолич, редовaн професор на Филозофском
факултету у Новом Саду;
- чланови:
- др Словенка Бенкова Мартинкова, професор;
- др Јурај Суђи, професор музичког васпитања;
- др Јан Чањи, режисер;
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мр Габриела Губова Червена, професор историје;
Мирослава Блажић, етнолог;
Светлана Михаљ, академски сликар;
Мартин Пребуђила, књижевник и новинар;
Мариа Котваш Јонаш, књижевник.
II

29. мај 2019.
Р Е Ш Е Њ Е
I

Разрешавају се дужности председник и чланови Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака ‒ Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovàkov, у Новом Саду:

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

председник:
- Владислав Тарноци, правник;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

чланови:
- Вилиам Славка, правник;
- Јармила Бохуш, економиста.

127 Број: 022-15/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

668.

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

На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14) и члaна 11. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Словака ‒ Ústav pre kultúru vojvodinských
Slovàkov („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), Покрајинска
влада, на седници одржаној 29. маја 2019. године, д о н е л а ј е

127 Број: 022-198/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

670.

Р Е Ш Е Њ Е
I
У Управни одбор Завода за културу војвођанских Словака ‒
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov у Новом Саду, на период
од четири године, именују се:
- за председника:
- Бранислав Кулик, доктор филозофије, магистар теологије;
- за чланове:
- Михал Спишиак, електротехничар рачунарства;
- Мирка Кочиш, матурант гимназије;
- Јармила Хромчик, професор информатике;
- Михал Францисти, економски техничар;
- Ана Халај, професор разредне наставе;
- др Јурај Суђи, професор музичке културе и солфеђа;
- Александeр Бако, луткарски редитељ;
- Растислав Грња, дипломирани економиста.
II

На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14) и члaна 13. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Словака ‒ Ústav pre kultúru vojvodinských
Slovàkov („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), Покрајинска
влада, на седници одржаној 29. маја 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Надзорни одбор Завода за културу војвођанских Словака ‒
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov у Новом Саду, на период
од четири године, именују се:
за председника:
- Зденко Ујхељи, медицински техничар;
за чланове:
- Јасмина Зима, матурант гимназије;
- Јасна Струхар, васпитач у предшколској установи.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 022-16/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

127 Број: 022-199/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

669.
На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), члана 48а став 2. тачкa 4) Закона о култури
(„Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члaна
13. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Словака ‒
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov („Службени лист АПВ”,
број: 7/08 и 6/09), Покрајинска влада, на седници одржаној 29. маја
2019. године, д о н е л а ј е

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

671.
На основу чл. 113. став 4. и 118. став 1. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/2019), члана 32. тачка
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 29. маја 2019. године, д о н е л а је

29. мај 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Р Е Ш Е Њ Е

II

I

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

Прим. др Браниславу Катанчевићу, доктору медицине, спец.
физикалне медицине и рехабилитације, престаје дужност заменика директора Специјалне болнице за неуролошка обољења и
посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић”, Стари Сланкамен, на коју је именован Решењем Покрајинске владе, број: 022340/2015 од 20. маја 2015. године, због истека мандата.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-396/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-413/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

672.
На основу чл. 113. став 4. и 118. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/2019), члана 32.
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 29. маја 2019. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Слободанки Дрндарски, докторки медицине, спец. физикалне медицине и рехабилитације, престаје дужност директорке
Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа”, Кањижа, на коју је именована Решењем Покрајинске владе, број: 022338/2015 од 20. маја 2015. године, због истека мандата.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-395/2019
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

673.
На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/2019), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 29. маја 2019. године, донела је

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

674.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18 и 31/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АПВ”, број 60/18), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
29. маја 2019. 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 2019. годину
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства
резерве, одобравају се средства Разделу 19 – Управи за заједничке послове покрајинских органа, Програм 0606 Подршка
раду органа јавне управе, Програмска активност 1005 Послови
подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа, функционална класификација 133 Остале опште услуге,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,
на економској класификацији 511 Зграде и грађевински објекти
у укупном износу од 7.800.000,00 динара (словима: седам милиона осам стотина хиљада динара и 00/100), од чега на економској
класификацији 5113 Капитално одржавање зграда и објеката
износ од 7.440.000,00 динара (словима: седам милиона четири стотине четрдест хиљада динара и 00/100) и на економској
класификацији 5114 Пројектно планирање износ од 360.000,00
динара (словима: три стотине шездесет хиљада динара), због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене
из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 7.800.000,00 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 који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

I

2. Одобрено повећање апропријације за Управу за заједничке
послове покрајинских органа, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским
класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за финансирање трошкова извођења радова на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Скупштине Аутономне покрајине
Војводине.

Снежана Аџић, дипломирани економиста – мастер, именује се
за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа”, Кањижа.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Управа за заједничке послове покрајинских органа и
Покрајински секретаријат за финансије.

Р Е Ш Е Њ Е
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4. Ради реализације овог решења, Управа за заједничке послове
покрајинских органа 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: 401-182/2019-39
Нови Сад, 29. мај 2019. године

29. мај 2019.

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

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

675.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18 и 31/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АПВ”, број 60/18), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
29. маја 2019. 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 2019. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве,
одобрава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама, Програм
1202, Унапређење система заштите културног наслеђа, Пројекат
4026 ОБНОВА КРАЉЕВСКОГ КОНАКА У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ПРОХОРА ПЧИЊСКОГ: ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СПРАТА ЗАПАДНОГ КРИЛА
КРАЉЕВСКОГ КОНАКА, функционална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификаца 481 Дотације невладиним
организацијама, односно 4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама, износ од 3.979.072,80 динара (словима: три милиона девет стотина седамдесет девет хиљада седамдесет два динара и 80/100), због непланираних средстава на апропријацији за
реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 3.979.072,80 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 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 Српској православној цркви – Епархија
Врањска, Врање, за обнову Краљевог конака у Манастиру Светог Прохора Пчињског: завршни грађевинско-занатски радови на
уређењу спрата западног крила конака.
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.

127 Број: 401-182/2019-40
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

676.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18 и 31/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АПВ”, број 60/18), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на седници одржаној
29. маја 2019. 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 2019. 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
41.520.576,00 динара и то из извора финансирања:
01 00 Општи приходи и примања буџета 14.148.329,25 динара и
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 27.372.246,75
динара, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 13 – Покрајински секретаријат
за високо образовање и научноистраживачку делатност укупно
41.520.576,00 динара (словима: четрдесет један милион пет стотина двадесет хиљада пет стотина седамдесет шест динара и 00/100),
за Програм 2005 Високо образовање, Програмска активност 1003
Модернизација инфраструктуре високог образовања, функционална класификација 940 Високо образовање, и то из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 14.148.329,25
динара и 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
27.372.246,75 динара, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, а због недовољно планираних средстава на
апропријацији за реализацију намена из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за укупно 41.520.576,00 динара и то по изворима финансирања: 01
00 Општи приходи и примања буџета 14.148.329,25 динара и 13 00
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 27.372.246,75 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, усмериће се Факултету техничких наука Нови Сад, Универзитета у Новом Саду, а намењено је за финансирање набавке
опреме за Научно-технолошки парк у Новом Саду.

29. мај 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

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: 401-182/2019-41
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

677.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18 и 31/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АПВ”, број 60/18), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
29. маја 2019. 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 2019. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Програм 1203 Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска
активност 1002 Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву, функционална класификација 820 Услуге
културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета, економска класификаца 463 Трансфери осталим нивоима
власти, односно 4631 Текући транфери осталим нивоима власти
износ од 5.000.000,00 динара (словима: пет милиона динара и
00/100), због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се
за 5.000.000,00 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 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 Граду Суботици за суфинансирање
реализације пројекта: 26. Фестивал европског филма Палић.
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.

Број 25 - Страна 1675

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: 401-182/2019-42
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

678.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18 и 31/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АПВ”, број 60/18), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
29. маја 2019. 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 2019. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
13 Покрајински секретаријат 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 Општи приходи и примања
буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима
власти, односно 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти,
10.000.000,00 динара (словима: десет милиона динара и 00/100), а
због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намена из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 10.000.000,00 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, усмериће се Установи студентски културни центар Нови
Сад, а намењено је за реализацију Шестог међународног позоришног фестивала „Нови тврђава театар”.
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.
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5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-182/2019-43
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

679.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18 и 31/19), те члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број 60/18), као и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 29. маја 2019. 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 2019. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 13 Покрајински секретаријат 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 Општи
приходи и примања буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 Текући трансфери
осталим нивоима власти 3.000.000,00 динара (словима: три милиона динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава
на апропријацији за реализацију наменe из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 3.000.000,00 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.
Врста буџетске
класификације

29. мај 2019.

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, усмериће се Установи студентски културни центар Нови
Сад, а намењено је за реализацију Шестог Шекспир фестивала.
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: 401-182/2019-44
Нови Сад, 29. мај 2019. године

680.
На основу члана 61. ст. 12. и 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 ,
113/17, 95/2018 и 31/2019), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18) и у складу
с 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), a у вези са Закључком
Покрајинске владе 127 Број:401-7201/2018-2 од 22. маја 2019. године, Покрајинска влада, на седници одржаној 29. маја 2019. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Средстава планиранa Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину – укупно 536.000.000,00 динара (словима: пет стотина тридесет шест
милиона динара) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Шифра и назив буџетске класификације

Раздео

17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Глава

00 00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Програм

1505 Регионални развој

Програмска
активност/пројекат

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Износ
(у динарима)

5026 Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице
државног пута IБ реда број 12 (Нови Сад – Зрењанин) и државног пута IБ
реда број 13 (Зрењанин – Борча) – Војвођанско П

Функционална
класификација

450 Саобраћај

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

268.000.000,00

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

268.000.000,00

511 Зграде и грађевински објекти

536.000.000,00

5114 Пројектно планирање

536.000.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17

536.000.000,00

Економска
класификација

29. мај 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

преносе 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 Општи
приходи и примања буџета - 268.000.000,00 динара и извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
– 268.000.000,00 динара, економска класификација 499 Средства
резерве, 4991 Средства резерве.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке смањује
се у оквиру Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за укупно 536.000.000,00 динара, а у истом износу увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру
Покрајинског секретаријата за финансије, на годишњем нивоу
права потрошње.

682.
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 БИГЗ школство д.о.о., Београд, издавање и употреба уџбеничког коплета и то:
- Уџбеника хрватског језика за шести разред одновне школе, Радне биљежнице за хрватски језик у шестом разреду
одновне школе, аутора Крешимира Багића, Зринке Каталинић, Марице Мотик, Маше Римац Јуриновић и Сенке
Сушац, СНАГА РИЈЕЧИ-хрватске читанке за шести разред исновне школе, ауторке Аните Шојат и СНАГА РИЈЕЧИ-Радне биљежнице за шести разред основне школе, ауторке Аните Шојат зa шести разред основне школе, на
хрватском језику, за наставни предмет Хрватски језик, за
шести разред основне школе, писан на хрватском језику
и писму, од школске 2019/2020. године.

За апропријације из става 1. ове тачке, умањује се укупно одобрено периодично право потрошње у оквиру Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, а у истом износу
увећава се периодично право потрошње текуће буџетске резерве
у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Упрва за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-3092/2019-4
Нови Сад, 29. мај 2019. године
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Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-528/2019-01
Дана: 29. 05. 2019. године

681.
На основу члана 61. ст. 12. и 13. 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,
113/17, 95/2018 и 31/2019), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број: 60/18), те у складу
с чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као и на основу члана 144. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 29. маја 2019. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
127 БРОЈ: 401-3092/2019-3 ОД 22. МАЈА 2019. ГОДИНЕ
1. У Решењу о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127
број: 401-3092/2019-3, које је Покрајинска влада донела 22. маја
2019. године („Службени лист АПВ”, број 23/2019), у ставу 1. у
другом реду табеле, у колони „Шифра и назив буџетске класификације”, број „17” исправља се у број „19”.
2. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-3092/2019-3/1
Нови Сад, 29. мај 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

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

683.
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 БИГЗ школство д.о.о., Београд, издавање и употреба уџбеничког коплета и то:
- СЛОВО ПО СЛОВО 2 који се састоји од: Интегралног
радног уџбеника за хрватски језик у другом разреду
оновне школе (1. полугодиште ) са Писанком уз интегрални радни уџбеник за хрватски језик у другом разреду основне школе и Интегралног радног уџбеника за хрватски језик у другом разреду основне школе (2. полугодиште) са Писанком уз интегрални радни уџбеник за
хрватски језик у другом разреду основне школе, ауторки Терезије Зокић и Бените Владушић зa други разред
основне школе, на хрватском језику, за наставни предмет Хрватски језик, за други разред основне школе, писан на хрватском језику и писму, од школске 2019/2020.
године.

Страна 1678 - Броj 25

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

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

лука Уставног суда Републике Србије број ИУз-353/2009) и чланом 11. став 1. тачка 1. и члана 12. Правилника о сталним судским
тумачима („Службени гласник РС, број 35/2010, 80/2016 и 7/2017)
решавајући по захтеву странке Андрее Спевакове, доноси

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-527/2019-01
Дана: 29. 05. 2019. године

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

РЕШЕЊЕ
I
Андреа Спевакова, из Бачког Петровца, улица Јанка Јесенског
број 61, разрешава се дужности сталног судског преводиоца за
словачки језик и брише се из регистра сталних судских тумача за
територију Аутономне покрајине Војводине.
II

684.
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 – Од-

29. мај 2019.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
Број: 128-74-38/2019
Дана: 22.05.2019. године

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

29. мај 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

29. мај 2019.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

Редни број

ОПШТИ ДЕО

668.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

669.

655.

670.

656.

657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.

Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине
Војводине за школску 2019/2020. годину;
Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине
Војводине за школску 2019/2020. годину;

1661

671.

1665

ПОСЕБНИ ДЕО

672.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

673.

Одлука о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин;
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи
јавних основних школа са седиштем на територији
Општине Ковин;
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи
јавних основних школа са седиштем на територији
Општине Нова Црња
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи
јавних основних школа са седиштем на територији
Општине Ада;
Решење о давању сагласности на Измену и допуну
Финансијског плана Центра за породични смештај и
усвојење Нови Сад за 2019. годину;
Решење о разрешењу дужности директорке Центра
за породични смештај и усвојење Нови Сад;
Решење о именовању директорке Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад;
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2018. годину;
Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Војвођанског симфонијског оркестра,
Нови Сад;
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Војвођанског симфонијског оркестра,
Нови Сад;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;

1669
1669
1669
1670
1670
1670
1670
1671
1671
1671
1671

674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.

Предмет

Страна

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
Решење о престанку дужности заменика директора
Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“, Стари
Сланкамен;
Решење о престанку дужности директорке Специјалне
болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Кањижа;
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Кањижа;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-39;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-40;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-41;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-42;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-43;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-44;
Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-4;
Решење о исправци Решења о преносу средстава у
текућу буџетску резерву број: 401-3092/2019-3/1;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
682.
683.
684.

Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбеничког комплета уџбеника хрватског језика за шести
разред основне школе;
Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбеничког комплета Слово по слово 2 за други разред
основне школе на хрватском језику;
Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за словачки језик.

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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