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OPШTI DEO
523.
На основу члана 17. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о
избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“ број 23/14, 12/20, 14/20 - аутентично тумачење и 25/20), члана 8. Упутства за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних
за 21. јун 2020. године („Службени лист АПВ“, број 28/20 - пречишћен текст), а у вези са Одлуком Републичке изборне комисије,
02 број 013-187/20 од 15. маја 2020. године,
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 28. маја
2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЛОВА
КОЈЕ ОБАВЉАЈУ РАДНА ТЕЛА
РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ
У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

родне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године („Службени гласник РС“, број: 70/20- пречишћен текст) обављаће послове пријема изборног материјала од стране Покрајинске изборне
комисије, предаје изборног материјала бирачким одборима пре
гласања, преузимање изборног материјала после гласања, предаје материјала Покрајинској изборној комисији и обавештавања
Покрајинске изборне комисије о току гласања, током спровођења
избора посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине,
расписаних за 21. јун 2020. године.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
102Број: 013-48/2020-01
Нови Сад, 28. маја 2020. године

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Рајко Маринковић, ср.

Члан 1.
Радна тела Републичке изборне комисије, образована у складу
са Упутством за спровођење избора за народне посланике На-

ПОСЕБНИ ДЕО
524.
На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког
завода Војводине („Службени лист АПВ”, број 14/03), као и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. маја 2020. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Финансијски план o изменама и допунама Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2020.
годину, који је усвојио Управни одбор Педагошког завода Војводине, на седници одржаној 21. маја 2020. године.
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527.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-40/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

28. мај 2020.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке о
оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”,
број: 8/06 и 46/17) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. маја 2020. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I

525.
На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. маја 2020. године,
донела је

Даје се сагласност на Завршни рачун Канцеларије за инклузију Рома за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома, на седници одржаној 28. фебруара 2020.
године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада o изменама и допунама
Програма рада Педагошког завода Војводине за 2020. годину, који
је донео Управни одбор Педагошког завода Војводине, на седници одржаној 21. маја 2020. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-73/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-52/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

526.

528.
На основу чл. 124. став 2. и 133. став 4. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за старе и пензионере у Апатину
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), 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 27. маја 2020. године,
д о н е л а је

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Румуна („Службени лист АПВ”, брoj: 7/08 и 3/10),
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници, одржаној 27. маја 2020. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е
I
Слађани Шушњар, мастер социолошкињи из Апатина, престаје дужност директорке Дома за старе и пензионере у Апатину,
због истека мандата.

I

II

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу
војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din
Voivodina за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за
културу војвођанских Румуна– Institutul de Culturã al Românilor
din Voivodina, на седници одржаној 19. фебруара 2020. године.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-114/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-58/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

529.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 133. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза
оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за старе и пензионере у Апатину („Службени лист АПВ”,

28. мај 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

број: 7/02), 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 27. маја 2020. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
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Р Е Ш Е Њ Е
I

Тања Лукић, дипломирана социјална радница из Панчева
именује се за вршиоца дужности директорке Установе за смештај
и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар” у Панчеву, на
период до шест месеци.
II

Слађана Шушњар, мастер социолошкиња из Апатина, именује се за директорку Дома за старе и пензионере у Апатину, на
период од четири године.

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: 022-247/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-115/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

530.
На основу чл. 125. и 133. став 4. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над Установом за смештај и збрињавање
старих лица „Геронтолошки центар” у Панчеву („Службени лист
АПВ”, број: 7/02), 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 27. маја 2020. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32. тачка
12, члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске Одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) и члана 13.
став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Русина - Завод за културу войводянских Руснацох („Службени лист
АПВ”, број: 7/08 и 22/11) и
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. маја 2020. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Завода за
културу војвођанских Русина - Завод за културу войводянских
Руснацох у Новом Саду, због истека мандата:

I
Тањи Лукић, дипломираној социјалној радници из Панчева,
престаје дужност вршиоца дужности директорке Установе за
смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар” у
Панчеву, због истека мандата.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-246/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

532.

1. Иван Харди, председник Надзорног одбора;
2. Татјана Симуновић Ћулим, чланица Надзорног одбора;
3. Хелена Бабић, чланица Надзорног одбора.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-254/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

531.
На основу чл. 125. и 133. став 4. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над Установом за смештај и збрињавање
старих лица „Геронтолошки центар” у Панчеву („Службени лист
АПВ”, број: 7/02), 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 27. маја 2020. године,
д о н е л а је

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

533.
На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32. тачка
12. и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14) и члaна
13. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Русина - Завод за културу войводянских Руснацох („Службени лист
АПВ”, број: 7/08 и 22/11),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. маја 2020. године,
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

У Надзорни одбор Завода за културу војвођанских Русина Завод за културу войводянских Руснацох у Новом Саду, на период
од четири године, именују се:

Др Небојша Дрљевић, доктор медицине, специјалиста педијатрије, именује се за вршиоца дужности директора Дома
здравља „1. октобар″ Пландиште.

-------

за председницу:
Ивана Дудаш, мастер инжењерка менаџмента;
за чланове:
Иван Кањух, апсолвент историје и
Саша Паљенкаш, средња школа.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-265/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

II

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-253/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

536.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

534.

На основу члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), 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 27. маја 2020. године,
донела је

На основу члана 113. став 4. 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 27. маја 2020. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Драго Божић, доктор медицине, специјалиста реуматологије и физијатрије, разрешава се дужности вршиоца дужности директорa Дома здравља „1. октобар″ Пландиште, на које је
именован Одлуком о преузимању оснивачких права над Домом
здравља „1. октобар″ Пландиште 127 број: 022-827/2019-22 од 18.
децембра 2019.године.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Масоуд Момени Седехи, доктор стоматологије, разрешава се дужности вршиоца дужности директорa Дома здравља „Др
Душан Савић Дода″ Беочин, на које је именован Одлуком о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Душан Савић Дода″, Беочин 127 број: 022-827/2019-30 од 18. децембра 2019.
године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-266/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

II

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-264/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

537.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

535.
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 27. маја 2020. године,
донела је

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 27. маја 2020. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Вера Радосављевић, докторка медицине, спец. опште
медицине, именује се за вршиоца дужности директора Дома
здравља „Др Душан Савић Дода″ Беочин.

28. мај 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

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

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-267/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

Број 32 - Страна 1229

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

538.
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. 4. и 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19, 12/20, 19/2, 22/20
и 25/20), а у вези са тачком 2. Закључака Покрајинске владе 127
БРОЈ: 46-492/2020 од 20. маја 2020. године донетог на основу
Информације о потреби набавке комби теретног возила за потребе Црвеног крста Војводине, као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. маја 2020. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. 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 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, износ од 3.100.000,00 динара (словима: три милиона сто хиљада динара и 00/100), на економској
класификацији 512 Машине и опрема односно 5121 Опрема за
саобраћај, а због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 3.100.000,00 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.
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 набавку
комби теретног возила за потребе Црвеног крста Војводине.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-7/2020-36
Нови Сад, 27. маj 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

539.
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. 4. и 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19 и 12/2020, 19/20,
22/20 и 25/20), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. маја 2020. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. 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, Глава 0701 Индиректни корисници
у области културе, Програм 1203 Јачање културне продукције
и уметничког стваралаштва, Програмска активност 1006
Подршка раду установа у области стваралаштва, функционална
класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи
приходи и примања буџета, износ од 2.000.000,00 динара (словима:
два милиона динара 00/100), на економској класификацији 424
Специјализоване услуге, односно 4242 Услуге образовања, културе
и спорта, а због непланираних средстава на апропријацији за
реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријацијa из става 1. ове тачке, увећава
се за 2.000.000,00 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 са верским
заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве,
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1.
овог решења, намењено је Српском народном позоришту, Нови Сад,
за финансирање објављивања књиге Петера Хандкеа „Историја иза
приповести или Сабрани есеји о Југославији и Србијиˮ.

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

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

4. Ради реализације овог решења, Управа за заједничке послове покрајинских органа преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом
прописано.

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.

Страна 1230 - Броj 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-7/2020-37
Нови Сад, 27. маj 2020. године

28. мај 2020.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-7/2020-38
Нови Сад, 27. маj 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

540.

541.

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. 4. и 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19, 12/20, 19/20, 22/20
и 25/20), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. маја 2020. године,
до н о с и

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 4. и 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19,12/20,19/20,22/20 и
25/20), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. 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 15 – Покрајинском секретаријату
за спорт и омладину, Програм 1303 Развој спортске инфраструктуре, Програмска активност 1001 Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних ценатара, функционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ
од 18.121.212,00 динара (словима: осамнаест милиона сто двадесет једна хиљада двеста дванаест динара и 00/100), на економској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима власти,
односно 4632 Капитални трaнсфери осталим нивоима власти, а
због непланираних средстава на апропријацији за реализацију
намене из тачке 2. овог решења.

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. 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 09
Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију
и равноправност полова, Програм 0902 Социјална заштита,
Програмска активност 1016 Подршка раду за спровођење јавних
овлашћења и других планираних активности Црвеног крста
Војводине, функционална класификација 090 Социјална заштита
некласификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи
приходи и примања буџета, економскa класификацијa 481 Дотације
невладиним организацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама, износ од 591.462,00 динара (словима: пет стотина
деведесет једна хиљада четири стотине шездесет два динара и
00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији за
реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава
се за 591.462,00 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 одобрног
обима расхода и издатака (квоте) за оређени период који утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења, намењено је Црвеном крсту Војводине-Нови Сад
за рефундацију трошкова који су настали спровођењем програма
одговора на несрећу изазвану пандемијом Корона вируса „Covid
– 19”.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
социјалну политику, демографију и равноправност полова преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта,
уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се
за 18.121.212,00 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 спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Општини Алибунар, за финансирање опреме за фискултурну салу ОШ „Братство и јединствоˮ Алибунар.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и Покрајински секретаријат за финансије.

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

Покрајинска влада, на седници одржаној 27. маја 2020. године,
до н о с и

28. мај 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-39
Нови Сад, 27. маj 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

542.
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. 4. и 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19, 12/20, 19/20, 22/20
и 25/20), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. маја 2020. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. 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 08 – Покрајинском секретаријату за здравство,
Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа,
Програмска активност 1001 Изградња и опремање здравстве-
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них установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина,
функционална класификација 760 Здравство некласификовано
на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и
примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 4642 Капиталне
дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, износ
од 12.000.000,00 динара (словима: дванаест милиона динара и
00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 12.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота
– увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који утврђује покрајински орган за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, усмериће се Институту за онкологију
Војводине, Сремска Каменица, за финансирање услуга стручног
надзора над извођењем радова на изградњи објекта „Каменица 3
са ПЕТ центромˮ – Фаза 1 с пратећим радовима.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-7/2020-40
Нови Сад, 27. маj 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

OGLASNI DEO

543.
На основу члана 16. став 5. и члана 24. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП
Војводине‟, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17 и 24/19) и у
складу са Решењем о поништењу Решења о додели средстава по
расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање
пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и
архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од
значаја за АП Војводину у 2020. години број: 137-451-528/2020-01
од 28. маја 2020. године, покрајински секретар за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама доноси
ОБАВЕШТЕЊЕ
Поништава се Конкурс за финансирање – суфинансирање
пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и

архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од
значаја за АП Војводину у 2020. години, број: 137- 451-528/202001, који је објављен 3. фебруара 2020. године и сви појединачни
акти донети на основу наведеног конкурса.
Ово Обавештење се објављује у листу „Дневник“, „Службеном
листу АП Војводине“ и на интернет страници Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

28. мај 2020.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО

533.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
523.

524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.

Одлука о одређивању послова које обављају радна
тела Републичке изборне комисије на спровођењу
избора за посланике у Скупштину Аутономне
покрајине Војводине, расписаних за 21. јун 2020.
године;

Редни број

534.
535.
1225

536.

ПОСЕБНИ ДЕО

537.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

538.

Решење о давању сагласности на Финансијски
план o изменама и допунама Финансијског плана
Педагошког завода Војводине за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада o
изменама и допунама Програма рада Педагошког
завода Војводине за 2020. годину;
Решење о давању сагласности на Завршни рачун
Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul
de Culturã al Românilor din Voivodina за 2019. годину;
Решење о давању сагласности на Завршни рачун
Канцеларије за инклузију Рома за 2019. годину;
Решење о престанку дужности директорке Дома за
старе и пензионере у Апатину;
Решење о именовању директорке Дома за старе и
пензионере у Апатину;
Решење о престанку дужности вршиоца дужности
директорке Установе за смештај и збрињавање
старих лица „Геронтолошки центар” у Панчеву;
Решење о именовању вршиоца дужности директорке
Установе за смештај и збрињавање старих лица
„Геронтолошки центар” у Панчеву;
Решење о разрешењу дужности чланова Надзорног
одбора Завода за културу војвођанских Русина Завод за културу войводянских Руснацох у Новом
Саду;

539.
1225
1226

540.
541.
542.

1226

Предмет

Решење о именовању чланова Надзорног одбора
Завода за културу војвођанских Русина - Завод за
културу войводянских Руснацох у Новом Саду;
Решење о разрешењу вршиоца дужности директорa
Дома здравља „1. октобар″ Пландиште;
Решење о именовању вршиоца дужности директорa
Дома здравља „1. октобар″ Пландиште;
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности
директорa Дома здравља „Др Душан Савић Дода″
Беочин;
Решење о именовању вршиоца дужности директорa
Дома здравља „Др Душан Савић Дода″ Беочин;
Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве број: 401-7/2020-36;
Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве број: 401-7/2020-37;
Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве број: 401-7/2020-38;
Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве број: 401-7/2020-39;
Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве број: 401-7/2020-40;

1226

ОГЛАСНИ ДЕО

1226

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА

1226
1227
1227

543.

Страна

Обавештење о поништавању Конкурса за
финансирање-суфинансирање пројеката заштите,
рестаурације, репарације, дигитализације и
архивирања архивског материјала и аудио визуелног
материјала од значаја за АП Војводину у 2020.
години.
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27
Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs
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