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МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ
ИЗМЕЂУ РЕГИЈЕ ЛОМБАРДИЈА (РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА)

И 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА)

Регија Ломбардија (Република Италија) и Аутономна покрајина 
Војводина (Република Србија), у даљем тексту стране, имају на-
меру да успоставе сарадњу у областима од заједничког интереса 
с циљем да допринесу друштвено-економском развоју у својим 
регијама, као и да подстакну међурегионалну сарадњу у оквиру 
процеса европских интеграција.

У складу с повереним надлежностима у области међурегио-
налних односа, а на основу члана 117. Устава Републике Италије, 
регија Ломбардија приступа закључивању овог меморандума о 
сарадњи  у складу са чланом 6. став 2. Закона број  131/2013, а 
Аутономна покрајина Војводина у складу са чланом 181. Устава 
Републике Србије и у складу с Покрајинском скупштинском од-
луком о закључивању споразума између Аутономне покрајине 
Војводине и одговарајућих територијалних заједница других др-
жава („Службени лист АПВ” број 18/2015).

Стране су се споразумеле о тексту овог меморандума о са-
радњи, који прихватају, и деле заједничке обавезе. 

Меморандум о сарадњи обухвата следеће: 

Члан 1.

Стране се обавезују да ће промовисати стварање услова за еко-
номски развој у својим регијама, уз посебан  акценат  на мала и 
средња предузећа и развој локалних производних процеса. 

Стране ће промовисати развој технологије и управљање људ-
ским ресурсима у дефинисаним областима. 

У складу са унутрашњим правним прописима, стране про-
мовишу могуће облике помоћи физичким и правним лицима, 
која учествују у сарадњи у области стручног усавршавања као и 
здравствене инфраструктуре, с циљем обезбеђивања хармонич-
ног развоја друштвених, економских и здравствених области.   

Стране подстичу и омогућавају редовну размену информација, 
као и процену укључености институција, организација и  удру-
жења, истовремено поштујући њихову аутономију, у складу с на-
ционалним правним системима.  

Члан 2.

Стране су сагласне да ће оснажити сарадњу, посебно у долена-
веденим областима, а у складу са својим надлежностима и фи-
нансијским могућностима:

• Пољопривреда, шумарство и заокружени процес 
пољопривредно-прехрамбене производње (пољоприв-
редна механизација; прерада, безбедност и следљивост 
прехрамбених производа и производа шумарства);

• Индустрија (посебно текстилна индустрија – дизајн и 
мода), истраживања и технолошке иновације;

• Енергетика (укључујући обновљиве изворе енергије и 
биомасу);

• Здравство;
• Промовисање заштите животне средине;
• Култура.

Стране раде заједно на промоцији израде заједничких пројека-
та, укључујући научне и технолошке иницијативе, у једној или 
више области, који ће бити достављени и одобрени у складу са 
законодавством њихових матичних држава.

Свака страна именује по једну особу задужену за један или 
више пројеката у оквиру исте области, која је одговорна за надзор 
и извештавање о пројектним активностима.  

Све финансијске обавезе које могу произаћи из овог меморан-
дума о сарадњи испуњавају стране потписнице, без стварања до-
датних трошкова за буџете националних влада.

Члан 3.

Стране су сагласне  да започну заједничке активности, у скла-
ду с планом рада који ће усагласити обе стране, са сврхом да се 
управља активностима сарадње између страна, као и да се спро-
воде надзор и процена пројеката. 

Стране обавештавају амбасаде које имају територијалну на-
длежност за дате државе, о напредовању активности сарадње,  које 
су планиране у оквиру спровођења овог меморандума о сарадњи.
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Члан 4.

Меморандум о сарадњи склапа се на италијанском, српском и 
енглеском језику, од којих су сва три текста једнако аутентична. 
У случају различитог тумачења одредаба, меродавна је верзија на 
енглеском језику.  

Члан 5.

Меморандум о сарадњи склапа се на период од пет година, по-
чевши од тренутка ступања на снагу у оба правна система, у скла-
ду са унутрашњим правним прописима  обе стране. 

Члан 6.

Обе стране могу отказати сарадњу, писменим путем, уз отказ-
ни рок од 90 дана од датума обавештавања друге уговорне стране. 

Члан 7.

Сви спорови који настану у тумачењу и примени овог меморан-
дума о сарадњи биће решени у оквиру пријатељских консулта-
ција и преговора између страна, у складу с позитивним правом. 

Члан 8.

Овај меморандум о сарадњи примењује се у потпуности у скла-
ду са законима, прописима и правилима, који су на снази у матич-
ним државама, као и са међународним међусобно преузетим оба-
везама и обавезама проистеклим из чланства Републике Италије 
у Европској унији. 

Меморандум о сарадњи је закључен  у Новом Саду, дана 24. 
новембра 2018. године.

У име председника Регије Ломбардија
Република Италија

У име Аутономне покрајине Војводине
Република Србија

___________________________________
Алан Кристијан Рици,ср.

Подсекретар

_______________________________________
Игор Мировић,ср.

председник Покрајинске владе

1140.

ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА
О НАМЕРАМА О САРАДЊИ

ИЗМЕЂУ ДЕПАРТМАНА ВАЛ ДОАЗ (РЕПУБЛИКА 
ФРАНЦУСКА)

И
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА)

Департман Вал Доаз (Република Француска) који заступа први 
потпредседник Већа департмана и градоначелник Онгјон ле Бон 
Филип Суер,

и Аутономна покрајина Војводина (Република Србија) коју 
заступа председник Покрајинске владе Игор Мировић, у даљем 
тексту „партнери”,

имајући у виду тежњу да се развију и унапреде односи између 
два партнера и успоставе нове везе и контакти између грађана 
оба региона,

изражавају жељу да додатно интензивирају сарадњу.

Партнери су сагласни с тим да ће сарадњу проширити, пре све-
га, у следећим областима:

• Привредна сарадња и развој слободних зона;
• Школство, образовање, култура и туризам;
• Развој пољопривреде и руралних области;
• Подршка партнерствима између локалних самоуправа;
• Размена запослених двеју администрација.

Партнери  ће настојати да за горенаведене области сарадње 
развију конкретне акционе планове и да их редовно актуализују.

Као подршка сарадњи, интензивно ће се користити програми 
Европске уније. Сарадња може бити продубљена организовањем 
конференција, семинара и радионица.

Након што оба партнера потпишу заједничку изјаву о намера-
ма, она ступа на снагу и важи наредних пет година. Сходно зајед-
ничкој изјави о намерама, свака страна може да раскине сарадњу 
писменим путем, с роком најаве од шест месеци.

Потписано у Новом Саду, дана 24. новембра 2018.године, у два 
истоветна примерка, од којих свака страна задржава по један при-
мерак на француском и српском језику.

За департман Вал Доаз (Република Француска)

први  потпредседник  Већа департмана
градоначелник Онгјон ле Бон

_________________________________
Филип Суер,ср.

за Аутономну покрајину Војводину
(Република Србија)

председник Покрајинске владе
________________________________

Игор Мировић,ср.

1141.

ПИСМО О НАМЕРАМА
О УСПОСТАВЉАЊУ И РАЗВИЈАЊУ 

ПРИЈАТЕЉСКИХ ОДНОСА И САРАДЊЕ
ИЗМЕЂУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

(РЕПУБЛИКА СРБИЈА)
И 

ПРОВИНЦИЈЕ ХЕБЕЈ (НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА)

Аутономна покрајина Војводина (Република Србија) и Про-
винција Хебеј (Народна Република Кина), у сврху даљег јачања 
и развијања пријатељских односа и сарадње између две стране, 

промовисањем интензивних односа на регионалном нивоу, прија-
тељским консултацијама, постигле су договор о успостављању 
институционалне сарадње потписивањем Писма о намерама о ус-
постављању и развијању пријатељских односа и сарадње између 
Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Провин-
ције Хебеј (Народна Република Кина), у даљем тексту: Писмо о 
намерама.

Две стране сагласиле су се с тим да раде – на бази реципро-
цитета и узајамне користи – на реализацији и промовисању са-
радње и контаката између становништва и привредних друшта-
ва, развоју интензивне привредне сарадње, посебно у домену 
високих технологија и иновација, те на реализацији инвести-
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ционих пројеката и размени искустава у области пољопривреде 
(посебно коришћења високих технологија у домену пољоприв-
редне производње), образовања, туризма, културе, као и у дру-
гим областима од заједничког интереса, а у складу с међународ-
ним споразумима које су закључиле Народна Република Кина и 
Република Србија. 

Стране ће интензивно радити на организацији званичних 
посета на високом нивоу, посета привредних делегација, те на 
размени запослених у регионалним администрацијама, као и на 

учешћу на сајамским манифестацијама, чија би реализација тре-
бало да убрза економски развој.

Писмо о намерама сачињено је у три примерка, на кинеском, 
српском и енглеском језику. Сва три текста подједнако су веро-
достојна и ступају на снагу даном потписивања.

Закључено у Новом Саду, дана 5.јула 2019. године.

Народна Република Кина
Провинција Хебеј

__________________________

Је Донгсонг,ср. председавајући  Кинеске народне политичке
консултативне  конференције Комитета Провинције Хебеј

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
___________________________

Игор Мировић,ср.
председник Покрајинске владе

ПОСЕБНИ ДЕО

1142.

На основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, брoj: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), чланa 1. алинејa 7. По-
крајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права 
над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службе-
ни лист АПВ”, број: 18/10) и члана 32. тачка 9, као и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 23. октобра 2019. године,   д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о организацији и система-
тизацији послова у Српском народном позоришту, који је донео 
управник Српског народног позоришта, 14. октобра 2019. годи-
не.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-680/2019
Нови Сад, 23. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1143.

На основу члана 18. Одлукe о оснивању Завода за културу 
војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), 
члана 32. тачка 9, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. октобра 2019. 
године,         д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних 
места у Заводу за културу војвођанских Словака – Ústav pre 
kultúru vojvodinských Slovákov, који је донео директор Заводa, 26. 
септембра 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-259/2019
Нови Сад, 23. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1144.

На основу члана 38. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске од-
луке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови 
Сад („Службени лист АПВ”, број: 29/17, 46/17, 45/18 и 40/19) и члана 
32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 23. октобра 2019. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Статута Јавног преду-
зећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
„Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, које је донео Надзорни 
одбор Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање 
и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, на 52. 
седници одржаној 9. октобра 2019. године.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-714/2019
Нови Сад, 23. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1145.

На основу члана. 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), члана 14. став 1. тачка 2. и члана 16. став 2. 
Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за 
управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Па-
лић, са Изменама Уговора о оснивању Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање развојем туристичког простора 
„Парк Палић”, Палић, које је усвојила Скупштина друштва, на 
19. седници, одржаној 16. јануара 2013. године, те Изменама и 
допунама Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одго-
ворношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк 
Палић”, Палић, које је усвојила Скупштина друштва на 35. сед-
ници, одржаној 1. јуна 2015. године, Изменама и допунама Уго-
вора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за уп-
рављање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, 
које је усвојила Скупштина друштва на 44. седници, одржаној 4. 
новембра 2016. године, као и Изменама и допунама Уговора о ос-
нивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање 
развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, које је 
усвојила Скупштина друштва на 54. седници, одржаној 30. ок-
тобра 2017. године, Покрајинска влада, на седници одржаној 23. 
октобра 2019. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2018. го-
дину, Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање раз-
војем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, коју је донела 
Скупштина друштва, на 71. седници одржаној 26. августа 2019. 
године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-720/2019
Нови Сад, 23. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1146.

На основу члана 44.а став 1. Закона о култури („Службени глас-
ник РС ,ˮ број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 42. став 1. тачка 5. 
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војво-
дине („Службени гласник РС”, број: 99/09 и 67/12 – одлука УС), 
као и чл. 32. тачка 12, 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),   
Покрајинска влада, на седници одржаној 23. октобра 2019. године,         
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Престаје дужност председнику и члановима Управног одбора 
Историјског архива Бела Црква, због истека мандата:

- председник: 
 Игор Вокоун, историчар уметности;

- чланови:
1. Радисав Живковић, машински инжењер;
2. Иван Стојановић, дипломирани библиотекар – информа-

тичар;
3. Тамаш Фодор, дипломирани филолог;
4. Олга Димитровски, политиколошкиња;
5. Илија Јовановић, историчар;
6. Милан Бјелобабић, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-691/2019
Нови Сад, 23. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1147.

На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник 
РС ,ˮ број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 42. став 1. тачка 5. За-
кона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени гласник РС”, број: 99/09 и 67/12 – Одлука УС), као и чл. 
32. тачка 12, 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),   Покрајинска 
влада, на седници одржаној 23. октобра 2019. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Историјског архива Бела Црква, на период од 
четири године, именују се :

- председница: 
 Ивана Ристић, дипломирана етнолошкиња – антропо-

лошкиња;

- чланови: 
1. Тамара Гојковић, економисткиња;
2. Марија Бисерчић, мастер учитељица и дипломирана вас-

питачица;
3. Магдалена Тошић, дипломирана правница;
4. Тамаш Фодор, дипломирани филолог;
5. Милан Бјелобабић, архивски помоћник прве врсте;
6. Илија Јовановић, дипломирани историчар.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-692/2019
Нови Сад, 23. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1148.

На основу члана 48.а став 1. тачка 4. Закона о култури („Служ-
бени гласник РС ,ˮ број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 42. став 
1. тачка 5. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09 и 67/12 – одлу-
ка УС) и чл. 32. тачка 12, 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 
37/14),   Покрајинска влада, на седници одржаној 23. октобра 2019. 
године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Престаје дужност председнику и члановима Надзорног одбора 
Историјског архива Бела Црква, због истека мандата:

- председник: 
 Зоран Максимовић;

-  чланови:
1. Ненад Патаки, дипломирани правник;
2. Сава Николић, пензионер;
3. Раде Сурла, дипломирани правник;
4. Гордана Милoвановић, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-693/2019
Нови Сад, 23. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1149.

На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени глас-
ник РС ,ˮ број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 42. став 1. тачка 5. 
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војво-
дине („Службени гласник РС”, број: 99/09 и 67/12 – одлука УС), 
као и чл. 32. тачка 12, 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),   
Покрајинска влада, на седници одржаној 23. октобра 2019. године, 
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Надзорни одбор Историјског архива Бела Црква, на период 
од четири године, именују се:

- председница: 
 Ивана Милосављевић, специјалисткиња струковни еко-

номиста;

- чланови:
1. Мирјана Стојаковић, специјалисткиња за припремни 

предшколски програм;
2. Раде Сурла, дипломирани правник;
3. Хајналка Кризбаи, пензионисана професорка разредне 

наставе;
4. Марко Лазаревић, архивиста.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-694/2019
Нови Сад, 23. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1150.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС”, брoj: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 113/17,  95/18, 
31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени 
лист АПВ”, брoj: 60/18 и 40/19), члана 144. Закона о општем управ-
ном поступку („Сл. гласник РС”, брoj: 18/16 и 95/18-аутентично ту-
мачење) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 23. октобра 2019. године,   д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИСПРАВКАМА ГРЕШКЕ 

У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

127 БРОЈ: 401-182/2019-114
ОД 16. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ  

У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 БРОЈ: 
401-182/2019-114, које је Покрајинска влада донела на 214. седници 
одржаној 16. октобра 2019. године, исправљају се грешке тако што 
се:  у тачки 1. став 1.  износ: „42.453.518,92 динара” замењује износом: 
„18.987.370,55 динара”, износ: „18.987.370,55 динара” замењује изно-
сом: „42.453.518,92 динара”, у ставу 2. износ: „42.453.518,92 динара” 
замењује износом: „18.987.370,55 динара” и износ:  „18.987.370,55 ди-
нара” замењује износом: „42.453.518,92 динара”.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-114/1
Нови Сад, 23. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1151.

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, 95/18 ,31/19 и 72/19), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2019. годину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19), те у 
складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као и на 
основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 23. октобра 2019. године,  д о н о с и 

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

1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину – од уку-
пно 13.941.268,00 динара (словима: тринаест милиона девет стотина 
четрдесет једна хиљада две стотине шездесет осам динара и 00/100) 
– према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:
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Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Раздео 05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 13.941.268,00

Глава 0500 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство 13.941.268,00

Програм 0103 ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 13.941.268,00

Програмска
активност/пројекат 

1001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВ-
РЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ 13.941.268,00

Функционална
класификација 421  Пољопривреда 13.941.268,00

Извор финансирања 01 02  Општи приходи и примања буџета ‒ накнаде и други приходи по 
посебним законима 13.941.268,00

Економска
класификација 451  Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 13.941.268,00

 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и орга-
низацијама 13.941.268,00

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05 13.941.268,00

преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту, извор финансирања 01 02 Општи при-
ходи и примања буџета ‒ накнаде и други приходи по посебним 
законима 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.

Годишњи план и периодично право потрошње апропријација 
из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајинског секрета-
ријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за укупно 
13.941.268,00 динара, а у истом износу увећава се апропријација 
текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за 
финансије на годишњем и периодичном нивоу права потрошње. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Покрајински секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-3092/2019-18
Нови Сад, 23. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1152.

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, 95/18, 31/19 и 72/19), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 2. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2019. годину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19), те у 
складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као и на 
основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 23. октобра 2019. године,  д о н о с и 

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

1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину – од 
укупно 10.000.000,00 динара (словима: десет милиона динара и 
00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у сле-
дећој табели:

Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Раздео 10 Покрајински секретаријат за финансије 10.000.000,00

Глава 10 00 Покрајински секретаријат за финансије 10.000.000,00

Програм 2301 УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И 
ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА 10.000.000,00

Програмска
активност/пројекат 

1001 ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛ-
НИХ АНАЛИЗА И АДМИНСИТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИ-
НАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ 

10.000.000,00

Функционална
класификација 112 Финансијски и фискални послови 10.000.000,00

Извор финансирања 01 00  Општи приходи и примања буџета 10.000.000,00

Економска
класификација 423  Услуге по уговору 10.000.000,00

 4235 Стручне услуге 10.000.000,00

 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10 10.000.000,00
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преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета  499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве.

Годишњи план и периодично право потрошње апропријација 
из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајинског секрета-
ријата за финансије за укупно 10.000.000,00 динара, а у истом из-
носу увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру 
Покрајинског секретаријата за финансије на годишњем и перио-
дичном нивоу права потрошње. 

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: 401-3092/2019-19
Нови Сад, 23. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1153.

На основу члана 70. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, брoj: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2019. годину („Службени лист АПВ”, брoj: 60/18 и 40/19), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. октобра 2019. године,  д о  н  о  с  и 

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

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком 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 1002 Стал-
на буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобра-
ва се Разделу 06 – Покрајинском секретаријату за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 
Програм 2004 Средње образовање, Програмска активност 1005 
Модернизација инфраструктуре средњих школа, функционална 
класификација 920 Средње образовање, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 463 
Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери 
осталим нивоима власти у износу од 5.230.000,00 динара (слови-
ма: пет милиона две стотине тридесет хиљадa динара и 00/100), 
ради финансирања трошкова хитне санације објекта – балон-сале 
за извођење наставе физичког васпитања Пољопривредне школе 
у Бачкој Тополи, због штете настале услед невремена.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава сталне 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Пољопривред-
ној школи, Бачка Топола, а намењена су за санацију материјалне 
штете на објекту балон-сале Пољопривредне школе у Бачкој То-
поли, настале услед невремена.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски 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 дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-5646/2019-2
Нови Сад, 23. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1154.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, брoj: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2019. годину („Службени лист АПВ”, брoj: 60/18, и 40/19), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. октобра  2019. године,     д о  н  о  с  и 

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

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10 
‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервен-
цијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резер-
ва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања из буџета, економска класификација 499 Средства резер-
ве, 4991 Средства резерве, због недовољно планираних средстава за 
реализацију намене из тачке 2. овог решења, одобрава се Разделу 17– 
Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, Про-
грам 1505 Регионални развој, Програмска активност 1006 Подршка 
пројектима у области саобраћајне инфраструктуре, функционална 
класификација 450 Саобраћај, економскa класификацијa 463 Транс-
фери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим 
нивоима власти, укупно 219.947.537,04 динара (словима: две стотине 
деветнаест милиона девет стотина четрдесет седам хиљада пет сто-
тина тридесет седам динара и 04/100), од чега: 206.006.269,04 динара 
из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 
13.941.268,00 динара из извора финансирања 01 02 Општи приходи и 
примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима. 

Годишњи план апропријације и периодично право потрошње 
увећава се за укупно 219.947.537,04 динара, односно у износима 
по изворима финансирања наведеним у ставу 1. ове тачке.  

2. Одобрено повећање апропријације за Управу за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се 
Општини Ириг за реализацију пројекта „Рехабилитација гребен-
ског пута на Фрушкој гори од раскрснице са државним путем пр-
вог реда број Iб-21 (Нови Сад – Рума) до раскрснице са државним 
путем другог реда IIб - 313 (Раковац–Врдник) .ˮ

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.
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4. Ради реализације овог решења, Управа за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине  преузеће обавезу на основу пи-
саног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није 
законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-118
Нови Сад, 23. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1155.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, брoj: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2019. годину („Службени лист АПВ”, брoj: 60/18 и 40/19), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. октобра 2019. године,     д о  н  о  с  и 

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

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 16 – Покрајинском секретаријату за привреду 
и туризам, Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, 
Програмска активност 1001 Развој туристичког потенцијала АП 
Војводине, функционална класификација 473 Туризам, извор фи-
нансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска 
класификација 481 Дотације невладиним организацијама, 4819 
Дотације осталим непрофитним институцијама, 32.000.000,00 
динара (словима: тридесет два милиона динара и 00/100), а због 
недовољно планираних средстава на апропријацији за реализа-
цију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 32.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота 
– увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за привреду и туризам, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за расписивање 
јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима 
грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финан-
сирање пројеката –манифестација – од значаја за развој туристич-
ког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и По-
крајински 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: 401-182/2019-119
Нови Сад, 23. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1156.

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, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2019. годину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19), као и чла-
на 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. октобра 2019. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 07 – Покрајинском секретаријату за културу, јавно ин-
формисање и односе с верским заједницама, Програм 1203 Јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска 
активност 1003 Подршка развоју књижевног стваралаштва и 
издаваштва, функционална класификација 820 Услуге културе, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, из-
нос од 500.000,00 динара (словима: пет стотина хиљада динара 
00/100), на економској класификацији 454 Субвенције приватним 
предузећима, односно 4541 Текуће субвенције приватним преду-
зећима, а због непланираних средстава на апропријацији за реа-
лизацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријацијa из става 1. ове тачке, увећава се 
за 500.000,00 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе са верским зајед-
ницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се НАТАША ИВАНОВ ПР ОСТАЛА 
ИЗДВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ПРИНТ СТУДИО-ИН НОВИ САД, а 
намењено је за суфинансирање штампања монографије о Речној 
флотили Војске Републике Србије, под називом „Речна флотила 
2008–2018 .ˮ 

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.
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5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-182/2019-120
Нови Сад, 23. октобар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић

1157.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Бео-
град, издавање и употребу рукописа уџбеничког комплета Сло-
вачки језик, за први разред основне школе, на словачком  језику, 
који се састоји од Буквара, ауторке Милушке Анушјакове-Маје-
рове, Радних листова уз Буквар, ауторки Милушке Анушјако-
ве-Мајерове и Милине Крајчик, Мултимедијалног додатка уз 
Буквар, Читанке, ауторке Милушке Анушјакове-Мајерове (Зву-
чне читанке-ЦД-а), Словарице и Радне свеске за почетно писање 
- Пишем Е. Пишем Еми, ауторке Милушке Анушјакове-Маје-
рове, писан на словачком језику и писму, од школске 2019/2020. 
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:  128-61-713/2019-01
Дана:  21. 10. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

1158.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ГЕРУНДИЈУМ д.о.о., Бео-
град, издавање и употреба превода уџбеничког комплета МАТЕ-
МАТИКА 6, за шести разред основне школе, на хрватском  језику, 
( Уџбеник: аутори Синиша Јешић, Јасна Благојевић и  Александра 
Росић и Збирка задатака: аутори: Синиша Јешић, Тања Њаради и 
Јасна Благојевић) за наставни предмет Математика, за шести раз-
ред основне школе, писан на хрватском језику и писму, од школ-
ске 2019/2020. 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:  128-61-780/2019-01
Дана:  21. 10. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

1159.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Бе-
оград, издавање и употребу рукописа уџбеничког комплета 
Музичка култура, за први разред основне школе, на словачком  
језику, који се састоји од Музичка култура 1, уџбеника за први 
разред основне школе, аутори Рената Суђи и др Јурај Суђи, ЦД-а 
уз уџбеник, аутора др Јурај Суђи и Мултимрдијалног додатка 
уз Уџбеник, писан на словачком језику и писму, од школске 
2019/2020. 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:  128-61-721/2019-01
Дана:  21. 10. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

1160.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући KLETT д.о.о., Београд, изда-
вање и употреба превода уџбеничког комплета ФИЗИКА 6, ( Уџ-
беник  и Збирка задатака са лабораторијским вежбама), ауторке 
Марине Радојевић за шести разред основне школе, на русинском  
језику,  писан на русинском језику и писму, од школске 2019/2020. 
године.
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II

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

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

Број:  128-61-789/2019-01
Дана:  22. 10. 2019. године 

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш) 

1161.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Бео-
град, издавање и употреба превода уџбеника ИНФОРМАТИКА 
И РАЧУНАРСТВО 6, уџбеник за шести разред основне школе, на 
хрватском језику, ауторки Марине Петровић, Зорице Прокопић и 
Јелене Пријовић, за наставни предмет Информатика и рачунар-
ство, за шести разред основне школе, писан на хрватском језику и 
писму, од школске 2019/2020. 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:  128-61-764/2019-01
Дана:  14. 10. 2019. године 

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

1162.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. и члана 32. Закона о уџбе-
ницима („Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДБИЈА СЕ ЗАХТЕВ издавачке куће БИГЗ школство д.о.о. 
Београд, за одобравање рукописа превода уџбеника ИНФОР-
МАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5, за пети разред основне школе 
на румунском језику и писму, ауторки Марине Петровић, Зорице 
Прокопић и Јелене Пријовић, за наставни предмет Информатика 
и рачунарство за пети разред основне школе.

II

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

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

Број:  128-61-779/2019-01
Дана:  22. 10. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш) 

1163.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник 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. одлу-
ка, 37/16, 29/17 и 24/19) а у вези чланом 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 ЈЕЛЕНЕ ИВАНЧЕ-
ВИЋ, дипломиране психолошкиње из Зрењанина на дужност ди-
ректорке Центра за социјални рад Житиште.

II

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

Покрајински секретаријат за социјалну политику, 
демографију

и равноправност полова

Број: 022-723/2019
Нови Сад, 21. октобар 2019. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић
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1164.

На основу чл. 134. став 1. тачка 1., 135. став 1. тачка 1 и 136. став 
1. и 2. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, 10/16), чл. 24. и 25. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. го-
дину („Службени лист АП Војводине“, бр. 60/18 и 40/19 - ребаланс), 
у вези са Правилником о одобравању и финансирању програма 
којима се остварују потребе и интереси грађана у области спор-
та у АП Војводини („Службени лист АПВ“, бр. 6/19) по Решењу о 
употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-182/2019-115, 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА

– ПРОЈЕКАТА  ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

У АП ВОЈВОДИНИ

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА 
КОНКУРСА

Предлог програма односно пројекта могу да подносе једини-
це локалне самоуправе, спортски центри (установе и јавна пре-
дузећа) чији су оснивачи јединице локалне самоуправе, предш-
колске установе, васпитно образовне установе и високошколске 
установе са територије Аутономне покрајине Војводине.

Предлог програма односно пројеката изградње, одржавања и 
опремања спортског објекта подноси његов власник, односно ко-
рисник земљишта или спортског објекта, уз сагласност власника 
земљишта, односно спортског објекта.

По својој садржини пројекти треба да се односе на изградњу, 
одржавањe или опремање спортских објеката на територији Ау-
тономне покрајине Војводине.

- Изградња новог спортског објекта подразумева из-
градњу објекта у погледу извођења радова са пратећом 
докуметацијом и дозволама у складу са законом о пла-
нирању и изградњи.

- Одржавање спортског објекта подразумева капитално 
одржавање у погледу извођења радова на реконструк-
цији, доградњи, адаптацији и санацији, као и инвести-
ционо одржавање спортског објекта.

- Опремање спортског објекта подразумева опрему која се уг-
рађује у спортски објекат или представља опрему која служи 
обављању спортских активности у том спортском објекту.

НАПОМЕНА: Сви предлози пројеката пристигли на претходно 
расписани Јавни конкурс за финансирање посебних програма – 
пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката 
у АП Војводини, који је трајао од 01. фебруара до 30. септембра 
2019. године, а за које  нису додељена средства, биће разматрани 
и у оквиру овог Јавног конкурса. За њих није потребно поново 
достављати пријаву и документацију.

КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА ПРОГРАМА-
ПРОЈЕКАТА

Предлози програма - пројеката, треба да задовољавају следеће 
услове и критеријуме:

- да за планиране активности постоји потребна докумен-
тација у складу са законом којим се уређује планирање и 
изградња објеката;

- да је обезбеђена локација за изградњу спортског објекта;
- да је у питању спортски објекат који је од значаја за раз-

вој спорта у АП Војводини;
- да је у питању изградња или капитално (реконструкција, 

доградња, адаптација и санација) или инвестиционо одр-
жавање спортског објекта;

- да су радови на изградњи и капиталном одржавању 
спортских објеката у складу са одговарајућом планском 
документацијом;

- да је предмер и предрачун радова за изградњу, односно 
за одржавање спортског објекта урађен и да га је овери-
ло стручно лице; 

- да је земљиште на којем се планира изградња новог 
спортског објекта у јавној својини;

- да је спортски објекат чије се одржавање планира у јав-
ној својини (у целини или делимично);

- да носилац програма из сопствених средстава сноси 
трошкове припремних радова,  ангажовања стручног 
надзора, техничког пријема, укњижбе и других пратећих 
трошкова;

- да се изградња, одржавање и опремање спортског објек-
та у оквирима јавноприватног партнерства врши под ус-
ловима и на начин утврђен законом којим је уређено јав-
но-приватно партнерство;

ПРИЈАВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА

Основна документација:

- Образац предлога програма-пројекта (апликациони фор-
мулар), читко попуњен (откуцан или одштампан).

- Пропратно писмо у коме су наведене најосновније 
информације о подносиоцу и предложеном програ-
му-пројекту, са образложењем (назив, сврха, циљ, значај, 
временско трајање, финансијски износ тражених сред-
става) и које је потписало овлашћено лице;

Пратећа документација:

Уз предлог програма мора бити приложена документација на-
ведена у обрасцу предлога програма (стране 7, 8 и 9).

Спортски центри, поред наведене документације, достављају и 
сагласност на предлог пројекта од стране Јединице локалне само-
управе која је њихов оснивач.

Укупан износ средстава на конкурсу износи 19.000.000,00 (де-
ветнаестмилиона) динара. 

Конкурс је отворен од дана објављивања обавештења о распи-
сивању Јавног конкурса у дневном листу „Дневник“ и траје до 01. 
децембра 2019. године.

Комисија за вредновање ће предлоге за одобравање финанси-
рања програма достављати у зависности од динамике пристизања 
предлога пројеката, као и од динамике расположивости средста-
ва. Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на одговарајућем 
обрасцу који је објављен на Интернет страници Секретаријата: 
www.sio.vojvodina.gov.rs и достављају се заједно са ЦД-ом (који 

OGLASNI DEO
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треба да садржи скениране све документе који се достављају уз 
захтев) са назнаком на коверти „ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА – ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ, ОДР-
ЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У АПВ“, 
поштом на адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омлади-
ну, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно 
на писарници покрајинских органа. 

Додатне информације могу се добити у току трајања конкурса 
на телефон (021) 487-4835, радним даном између 10 и 13 часова 
или путем електронске поште на адресу: jasna.pesic@vojvodina.
gov.rs.

Покрајински секретар
Владимир Батез

1165.

На основу члана 4. Одлуке о измени одлуке о поступку и кри-
теријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова за реа-
лизацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној 
покрајини Војводини у 2019. години („Службени лист АПВ”, број 
11/19 и 44/19), Решења о покретању поступка јавног конкурса, 
број: 139-401-5975/2019-01 од 18. октобра 2019. године, а у вези 
с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број 
60/18 и 40/19 - ребаланс), Покрајински секретаријат за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ

МЕРА, АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

У 2019. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова ‒ у складу са Покрајинском скупштин-
ском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова за 
2019. годину ‒ за реализацију Програма унапређења социјалне 
заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години доде-
лиће укупно 198.500.000,00 динара.

Средства по овом јавном конкурсу додељиваће се по поступку 
и критеријумима утврђеним Одлуком о измени одлуке о поступ-
ку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секре-
таријата за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите 
у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години („Службени 
лист АПВ”, број 11/19 и 44/19).

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним мо-
гућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину. 

Корисници средстава додељених по овом конкурсу дужни су да 
програме, мере и активности реализују до 30. априла 2020. године.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова за реализацију Програма унапређења 
социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2019. го-
дини, по овом конкурсу, доделиће укупно 128.500.000,00 динара 
за финансирање, односно суфинансирање програма, мера и ак-
тивности, за подстицај и развој нових и унапређивање квалитета 
постојећих услуга социјалне заштите, што подразумева: 

- дневне услуге у заједници ‒ као што су дневни боравак, 
помоћ у кући и свратиште, уз активности које подржа-
вају боравак корисника у породици и непосредном окру-
жењу;

- услуге подршке за самосталан живот ‒ као што су стано-
вање уз подршку, персонална асистенција ‒ које се пружају 
појединцу да би се његове могућности за задовољење ос-
новних потреба изједначиле с могућностима осталих чла-
нова друштва, да би му се побољшао квалитет живота и да 
би могао да води активан и самосталан живот у друштву;

- саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – ин-
тензивне услуге подршке породици која је у кризи; савето-
вање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подрш-
ка породици која се стара о свом детету или одраслом чла-
ну породице са сметњама у развоју; саветовање и подршка у 
случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС 
телефони и друге саветодавно-терапијске услуге;

- услуге смештаја подизањем и стандардизацијом квали-
тета услуга које се пружају корисницима на смештају.

Наведеним услугама социјалне заштите задовољавају се спе-
цифичне потребе следећих корисника:

- деце и младих: без родитељског старања или у ризику од 
губитка родитељског старања; са сметњама у развоју; у 
сукобу с родитељима, старатељом и заједницом; жртве 
злостављања и занемаривања, насиља и експлоатације и 
жртве трговине људима;

- одраслих и старијих чији су благостање, безбедност и 
продуктиван живот у друштву угрожени ризицима услед 
старости, инвалидитета, болести, породичних и других 
животних околности.

Средства ће бити расподељена на следећи начин:

1. установама социјалне заштите за смештај корисникана 
територији Аутономне покрајине Војводине, чији је ос-
нивач Аутономна покрајина Војводине ‒ 120.000.000,00 
динара; 

2. пружаоцима услуга социјалне заштите – удружењима 
грађана ‒ 8.500.000,00 динара. 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају:

1. установе социјалне заштите за смештај корисника на те-
риторији Аутономне покрајине Војводине, чији је осни-
вач Аутономна покрајина Војводине

2.  пружаоци услуга социјалне заштите – удружења грађа-
на ‒ уписани у регистар у надлежном органу за програ-
ме који се реализују на територији Аутономне покрајине 
Војводине.

Пружаоци услуга социјалне заштите – удружења грађана могу 
аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених сред-
става не може бити већа од 500.000,00 динара.

На конкурсу не могу учествовати: физичка лица, индиректни 
корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, привредни 
субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима 
које доносе или на које дају сагласност Скупштина Аутономне 
покрајине Војводине или Покрајинска влада.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, искљу-
чиво на обрасцу пријаве који се може преузети на интернет стра-
ници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs  
и у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 
број 16, III спрат, канцеларија 26 (број телефона: 021/487-4400).

Уз пријаву, подноси се и следећа обавезна документација: 
фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за 
заступање) и фотокопија извода из Статута удружења у коме је 
утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се 
програм реализује.
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Пријаве се подносе путем поште на адресу ‒ Покрајински се-
кретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад или 
лично на Писарници покрајинских органа управе у згради По-
крајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови 
Сад, с назнаком ‒ „За конкурс”.

Пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу и које нису 
предмет јавног конкурса, као и пријаве које су поднете након рока 
који је прописан конкурсом ‒ неће се разматрати.

Пријаве подносилаца којима су додељивана средства у прет-
ходна два спроведена јавна конкурса поменутог секретаријата, 
а који нису у утврђеном року доставили извештај о наменском 
утрошку средстава ‒ неће се разматрати.

Конкурсна документација се не враћа. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс, са осталом потребном документацијом, 
подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, односно у 
дневном листу „Дневник” и на интернет страници Покрајинског 
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправ-
ност полова.

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи ко-
мисија коју образује покрајински секретар за социјалну поли-
тику, демографију и равноправност полова. Комисија процењује 
и вреднује доделом одговарајућег броја бодова, према следећим 
критеријумима. 

1. Према референцама делатности, односно послова и про-
грама за област у којој се они реализују (од 0 до 40 бодо-
ва):

- усклађеност пројектних садржаја с предметом 
јавног конкурса и релевантност за област у којој се 
реализује јавни конкурс (до 10 бодова);

- јасно формулисани и повезани циљеви, активности 
и резултати пројекта и њихова усклађеност с вре-
менском динамиком предвиђеном за реализацију (до 
10 бодова);

- број директних корисника пројекта и капацитети 
подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 
бодова);

- потенцијал одрживости и надградње пројекта (до 10 
бодова).

2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројект-
них активности (од 0 до 30 бодова): 

- допринос степену унапређивања стања у области со-
цијалне заштите; 

- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите 
и квалитета живота циљне групе.

3. Према економичности буџета, усклађености буџета с 
планираним активностима и постојању суфинансирања 
пројекта из других извора (од 0 до 30 бодова):

- процена економичности буџета и усклађености 
буџета с планираним активностима (до 10 бодова);

- висина тражених средстава за реализацију актив-
ности (до 10 бодова);

- степен обезбеђености сопствених средстава или 
средстава из других извора (до 10 бодова).

Комисија сачињава листу вредновања и рангирања пријава ус-
танова социјалне заштите и пружалаца услуга социјалне заштите 
– удружења грађана на јавни конкурс применом наведених крите-
ријума, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. 

Листа вредновања и рангирања пријава објављује се на интер-
нет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова и учесници јавног конкурса 
имају право приговора, увида у поднете пријаве и приложену до-
кументацију у року од три дана од дана њеног објављивања. 

О приговору учесника јавног конкурса одлуку доноси комисија 
у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Након одлучивања по поднетим приговорима, комисија са-
чињава предлог коначне листе вредновања и рангирања пријава 
установа социјалне заштите и пружаоца услуга социјалне зашти-
те – удружења грађана на јавни конкурс, која се објављује на ин-
тернет страници поменутог секретаријата.

О додели средстава и висини средстава, решењем које је 
коначно, одлучује покрајински секретар за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова, у року од 30 дана од дана 
утврђивања предлога коначне листе вредновања и рангирања 
пријава. 

У случају да подносилац пријаве којем су одобрена средства 
одустане од реализације пројекта, покрајински секретар ће, на 
основу листе вредновања и рангирања донети решење о додели 
нерасподељених средстава.

Решење о додели средстава објављује се на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs 

Додатне информације на број телефона 021/487-4400.

Покрајински секретар 
Предраг Вулетић

1166.
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- Autonomna Pokrajina Vojvodina
- Opština Mali Iđoš
- Opštinska uprava
- Mali Iđoš

- Szerb Köztársaság
- Vajdaság Autonóm Tartomány
- Kishegyes község
- Községi közigazgatás
- Kishegyes

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Мали Иђош
ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 031-18-1/2019-03
Дана: 22.10.2019. 

Начелник општинске управе
Зоран Пустахија 
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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

ОПШТИ ДЕО

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

1139. Меморандум о сарадњи између регије Ломбардија 
(Република Италија) и Аутономне покрајине Војво-
дине (Република Србија);

1140. Заједничка изјава о намерама о сарадњи између де-
партмана Вал Доаз (Република Француска) и Ауто-
номне покрајине Војводине (Република Србија);

1141. Писмо о намерама о успостављању и развијању 
пријатељских односа и сарадње између Аутономне 
покрајине Војводине (Република Србија) и Провин-
ције Хебеј (Народна Република Кина);

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1142. Решење о давању сагласности на Правилник о орга-
низацији и систематизацији послова у Српском на-
родном позоришту;

1143. Решење о давању сагласности на Правилник о из-
менама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова и радних места у Заводу 
за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru 
vojvodinských Slovákov;

1144. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Статута Јавног предузећа за просторно и урбанис-
тичко планирање и пројектовање „Завод за урбани-
зам Војводине“ Нови Сад;

1145. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподе-
ли добити за 2018. годину Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање развојем туристичког 
простора „Парк Палић“, Палић;

1146. Решење о престанку дужности председника и члано-
ва Управног одбора Историјског архива Бела Црква;

1147. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Историјског архива Бела Црква;

1148. Решење о престанку дужности председника и члано-
ва Надзорног одбора Историјског архива Бела Црк-
ва;

1149. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Историјског архива Бела Црква;

1150. Решење о исправкама грешке у Решењу о употре-
би средтава текуће буџетске резерве 127 број: 401-
182/2019-114;

1151. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 401-3092/2019-18;

1152. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 401-3092/2019-19;

1153. Решење о употреби средстава сталне буџетске резер-
ве број: 401-5646/2019-2;

1154. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-118;

1155. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-119;

1156. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-182/2019-120;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈДНИЦЕ

1157. Решење о одобрењу за издавање и употребу рукопи-
са уџбеничког комплета Словачки језик, за први раз-
ред основне школе, на словачком језику;

1158. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеничког комплета Математика 6, за шести разред 
основне школе, на хрватском језику;

1159. Решење о одобрењу за издавање и употребу рукопи-
са уџбеничког комплета Музичка култура, за први 
разред основне школе, на словачком језику;

1160. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеничког комплета Физика 6, за шести разред ос-
новне школе, на русинском језику;

1161. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеника Информатика и рачунарство 6, уџбеник за 
шести разред основне школе, на хрватском језику;

1162. Решење о одбијању захтева за одобравање рукописа пре-
вода уџбеника Информатика и рачунарство 5, за пети 
разред основне школе на румунском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1163. Решење о давању сагласности за именовање дирек-
торке Центра за социјални рад Житиште;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

1164. Јавни конкурс за финансирање посебних програ-
ма-пројеката изградње, одржавања и опремања 
спортских објеката у АП Војводини;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1165. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинан-
сирање мера, активности и програма у области со-
цијалне заштите у 2019. години.

Општина Мали Иђош

1166. Одлука o oглашавању неважећим печата Општинске 
управе општине Мали Иђош
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