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655,

На основу члана 66. став 1, тачка 1 Статута Адвокатске коморе 
Војводине, Скупштина Адвокатске коморе Војводине одржана 
20. 06. 2020. године усвојила је и донела

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
СТАТУТА

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
ВОЈВОДИНЕ

I

У члану 141. став 1 иза речи „извршни“ додају се речи „и стручни“.

У члану 141. став 4, након тачке 4. додаје се тачка 5. која гласи 
„даје мишљење на одлуке Већа предавача, у складу са одредбом 
члана 142. став 6 овог Статута“.

Досадашње тачке 5. и 6. у ставу 4 овог члана постају тачке 6. и 7.

II 

У члану 142. став 5 мења се и гласи:

„За предавача Академије може бити предложен и именован адвокат 
који има најмање три године стажа у својству адвоката ако има ака-
демско звање доктора наука или је пре уписа у именик адвоката био 
судија Уставног суда, или судија, јавни тужилац или заменик јавног 
тужиоца  у апелационом или вишем рангу ових правосудних орга-
на, или најмајње десет година стажа у својству адвоката и објављене 
стручне или научне радове, или искуство у правној обуци или завр-
шену обуку у одређеној области права, уз услов да нису дисциплин-
ски кажњавани током десет година које претходе именовању, као и 
лице ван адвокатуре које има наставно звање на Правном факултету, 
или судија Уставног суда, судија, јавни тужилац или заменик јавног 
тужиоца  у апелационом или вишем рангу ових правосудних органа 
који сходном применом испуњава услове прописане за адвоката.“

Иза става 5 додаје се став 6 који гласи: 

„На одлуке из става 4, тачке 1-3 овог члана које доноси Веће 
предавача, Декан Академије има право давања свог мишљења у 
писаној форми и то у року од 3 дана од када му је нека од тих 
одлука достављена, с тим да уколико Декан то своје право не ис-
користи у предвиђеном року, сматраће се да је мишљење дао.“

III

Члан 155. став 2. Статута се мења и гласи:

“Часопис се штампа на српском језику и по правилу излази јед-
ном у три месеца.”

IV 

Члан 157. Статута се мења и гласи:

“Часопис има Уређивачки одбор којег чине 3 - 7 (од три до се-
дам) чланова од којих је један и Главни и одговорни уредник.

Чланови се бирају по правилу из редова адвоката, а могу бити 
и из редова истакнутих правника.

Члан Уређивачког одбора који је из редова истакнутих правни-
ка мора имати академско звање доктора правних наука.

Чланове Уређивачког одбора и Главног и одговорног уредника 
Часописа бира Управни одбор АКВ.

Рад Уређивачког одбора се регулише Правилником о уређи-
вању Часописа који доноси Уређивачки одбор.

Уређивачки одбор Часописа подноси извештај о своме раду 
Управном одбору АКВ најмање једном годишње.”

V

Додаје се нови члан Статута 157/а који гласи:

“Часопис има Издавачки савет којег чине 3 - 5 (од три до пет) 
чланова од којх је један и Председник Издавачког савета.

Председник и чланови Издавачког савета се бирају из редова 
адвоката.

За члана Издавачког савета може бити биран адвокат који има нај-
мање 10 (десет) година стажа у својству адвоката и академско звање док-
тора наука или објављене стручне или научне радове, искуство у правној 
обуци или завршену обуку у одређеној области права и да није дисци-
плински кажњаван најмање 10 (десет) година које претходе именовању.

Чланове Издавачког савета и његовог Председника бира Уп-
равни одбор АКВ.

Издавачки савет пружа подршку у раду Уређивачком одбору.”



Страна 1458 - Броj 44 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 1. јул 2020.

VI

Члан 158. Статута се мења и гласи:

“Главни и одговорни уредник и чланови Уређивачког одбора 
Часописа као и Председник и чланови Издавачког савета Часопи-
са се бирају на период од 4 (четири) године.”

VII

У преосталим одредбама Статут Адвокатске коморе Војво-
дине („Службени лист АПВ“ 36/2012, 23/2013, 52/2015, 50/2017 и 
22/2019) остаје неизмењен.

VIII

Ова одлука ступа  на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу АП Војводине”.

Адвокатскa коморa Војводине

Председник Скупштине
Адвокатске коморе Војводине

Ђорђе Мисиркић

ПОСЕБНИ ДЕО

656.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине”, број: 37/2014) и члана 10. став 2. тачка 2. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу 
„Воде Војводине” („Службени лист АП Војводине”, број: 53/2016 
и 8/2019), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. јула 2020. 
године,  д о н е л а  је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма 
пословања ЈВП-а „Воде Војводине”, Нови Сад, за 2020. годину, 
којe је донео Надзорни одбор ЈВП-а „Воде Војводине”, на 25. сед-
ници одржаној 19. јуна 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-275/2020
Нови Сад, 1. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

657.

На основу члана 10. став 2. тачка 9. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист АПВ“, број: 
53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 1. јула 2020. године, д о н е л а је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Ценовника 
уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2020/2021. години број: 
1895/ ХХVIII-4, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, 
Петроварадин, на ХХVIII седници одржаној 27. маја 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 324-169/2020
Нови Сад, 1. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

658.

На основу члана 10. став 2. тачка 9. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист АПВ“, број: 
53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 1. јула 2020. године, д о н е л а је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о допуни Ценовника за коришћење 
природних богатстава и услуга у заштићеним подручјима број: 
1895/XXVIII-5, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, 
Петроварадин,  на XXVIII седници одржаној  27. маја 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 324-166/2020
Нови Сад, 1. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

659.

На основу члана 10. став 2. тачка 9. Покрајинске скупштинске 
одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист 
АПВ“, број: 53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. По-
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крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број: 37/14) , Покрајинска влада, на седници одржаној 
1. јула 2020. године, д о н е л а је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о измени Ценовника конфекцио-
нарног меса дивљачи број: 1895/XXVIII-3, коју је донео Надзорни 
одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, на XXVIII седници 
одржаној 27. маја 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 324-168/2020
Нови Сад, 1. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

660.

На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о  Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ” број: 37/14),  члана 6. став 2. Покрајинске скупштинске од-
луке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службе-
ни лист АПВ”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 1. јула 2020. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Наташа Павловић, директорка Туристичке организације 
Војводине, разрешава се  дужности закључно са 30. јуном 2020. 
године, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-65/2020
Нови Сад, 1. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

661.

На основу члана 32. тачка 12. и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о  Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ” број: 37/14),  члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист 
АПВ”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 1. јула 2020. године,  д о н е л а  је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Наташа Павловић, доктор наука из области туризма, именује 
се за вршиоца дужности директорке Туристичке организације 
Војводине, Нови Сад, на период до шест месеци, почев од 1. јула 
2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-66/2020
Нови Сад, 1. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

662.

На основу чл. 32. тачка 8, 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) 
и члана 4. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 54/14), а у вези са чланом 13. тачка 1. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18 
и 113/17-др. Закон и 95/18-др.закон и 86/2019 – др. закон), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 1. јула 2020. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Недељку Ковачевићу, престаје дужност директора Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, закључно са 
30. јуном 2020. године, због истека времена на које је постављен.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-63/2020
Нови Сад, 1. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

663.

На основу члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 1. јула 2020. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Недељко Ковачевић, дипломирани економиста, поставља се 
за вршиоца дужности директора Управе за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине, на период до шест месеци почев 
од 1. јула 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-64/2020
Нови Сад, 1. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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664.

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Служ-
бени лист АПВ”, број: 19/06), те чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. 
јула 2020. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним 
лицима за 2020. годину, које је донео Управни одбор Фонда за 
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на 
14. седници одржаној 18. јуна 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-36/2020-1
Нови Сад, 1. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

665.

На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Служ-
бени лист АПВ”, број: 19/06), те чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. 
јула 2020. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене Програма рада Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2020. 
годину, које је донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи 
избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на 14. седници одр-
жаној 18. јуна 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-43/2020-1
Нови Сад, 1. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

666.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе 
које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутоном-
не Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), По-
крајинска влада, на  седници одржаној 1. јула 2020. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Mузеја савремене уметности Војводине за 2020. годину, које је 
усвојио Управни одбор Музеја савремене уметности Војводине, 
на 3. седници одржаној 25. маја 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-10/2020-29
Нови Сад, 1. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

667.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. јула 
2020. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Музеја 
савремене уметности Војводине за 2020. годину, које је усвојио 
Управни одбор Музеја савремене уметности Војводине, на 3. сед-
ници одржаној 25. маја 2020. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-490/2020-13
Нови Сад, 1. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

668,

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист 
АПВ”, број: 21/10 и 29/12), те члана 32. тачка 6, 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 1. јула  2020. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Војвођанског симфонијског оркестра за 2020. годину, којe је до-
нео Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, на 16. 
седници одржаној 15. јуна 2020. године. 
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-37/2020-02
Нови Сад, 1. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

669.

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист 
АПВ”, број: 21/10 и 29/12) и  члана 32. тачка 6, 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној  
1. јула 2020. године,  д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада 
Војвођанског симфонијског оркестра за 2020. годину, које је до-
нео Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, на 16. 
седници одржаној 15. јуна 2020. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-46/2020-1
Нови Сад, 1. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

670.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 5. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе 
које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутоном-
не Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), По-
крајинска влада, на седници одржаној 1. јула  2020. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Музеја Војводине за 2020. годину, које је усвојио Управни одбор 
Музеја Војводине, на 34. седници одржаној 20. маја 2020. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-43/2020-02
Нови Сад, 1. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

671.

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 1. јула 2020. 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 2020. годину и Финансијс-
ким планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 10 ‒ По-
крајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функ-
ционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и при-
мања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 
Средства резерве, одобрава се Разделу 15 – Покрајинском секрета-
ријату за спорт и омладину, Програм 1301 Развој система спорта,  
Програмска активност 1002 Афирмација спорта у АП Војводини кроз 
посебне програме, функционална класификација 810 Услуге рекреа-
ције и спорта, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, износ од  5.000.000,00 динара (словима: пет милиона ди-
нара и 00/100), на економској класификацији 423 Услуге по уговору, 
односно 4234 Услуге информисања, а због непланираних средстава на 
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 5.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2.   Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења,  усмериће се Јавној медијској 
установи „Радио-телевизија Војводине ,ˮ Нови Сад,  за  финанси-
рање реализације спортске емисије „Спортски глобус ,ˮ ради ин-
формисања јавности о спортским догађајима и врхунским спор-
тистима из АП Војводине, као и промоције спортских вредности 
путем афирмације школског и рекреативног спорта.

 
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 

стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и По-
крајински 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.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-58
Нови Сад, 1. jул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

672.

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, 
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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, 12/2020, 19/20, 22/20 и 25/20), као 
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада, 
на седници одржаној 1. јула 2020. 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 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 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 
информисање и односе с верским заједницама, Програм 1203 
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Про-
грамска активност 1003  Подршка развоју књижевног ствара-
лаштва и издаваштва, функционална класификација  820 Услуге 
културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, износ од 1.000.000,00 динара (словима: један милион 
динара 00/100), на економској класификацији 451 Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно 
4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама, а  због непланираних средстава на апроприја-
цији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријацијa из става 1. ове тачке увећава се 
за 1.000.000,00 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 секре-
таријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класифика-
цијама из тачке 1. овог решења усмериће се Јавној медијској 
установи Радио-телевизија Војводине, Нови Сад, а намењена 
су за штампање и објављивање капиталне монографије о Све-
том Николи.

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.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-59
Нови Сад, 1. jул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

673.

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 „НОВИ ЛОГОС“, Београд, 
издавање и употреба превода уџбеничког комплета ТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИЈА 7,  који се састоји од Уџбеника, аутора Ива-
на Ђисалова, Дијане Каруовић и Ивана Палинкаша  и Упитства 
за коришћење материјала за конструкторско моделовање, , 
аутора Драгана Урошевића и Ивана Ђисалова, за седми разред 
основне школе на мађарском  језику,  писан на мађарском језику и 
писму, од школске 2020/2021. 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:  128-61-449/2020-01
Дана:  29. 06. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

674.

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., 
Београд, издавање и употреба превода уџбеничког комплета МА-
ТЕМАТИКА 7, који се састоји од уџбеника Математика за седми 
разред основне школе, на мађарском  језику, аутора Радивоја Стојко-
вића и Јасминке Радовановић и другог наставног средства-Збирке 
задатака уз уџбеник Матеметика за седми разред основне школе на 
мађарском језику, аутора Радивоја Стојковића и Драгане Станојевић, 
писан на мађарском језику и писму, од школске 2020/2021. 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:  128-61-439/2020-01
Дана:  29. 06. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

675.

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-
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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., 
Београд, издавање и употреба превода уџбеничког компле-
та МАТЕМАТИКА 3, који се састоји од уџбеника Математика 
за трећи разред основне школе, на мађарском  језику, ауторки 
Бранке Јовановић, Јелене Русић, Наташе Николић Гајић и другог 
наставног средства-Збирке задатака уз уџбеник Матеметика за 
трећи разред основне школе на мађарском језику, ауторке Бран-
ке Јовановић, Јелене Русић и Наташе Николић Гајић, писан на 
мађарском језику и писму, од школске 2020/2021. 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:  128-61-456/2020-01
Дана:  01. 07. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

676.

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, из-
давање и употреба превода уџбеника ИСТОРИЈА 7, Уџбеник 
за седми разред основне школе, аутора Радомира Ј. Поповића, 
Емине Живковић, Љиљане Недовић, Александра Тодосијевића 
и Сање Петровић Тодосијевић, на мађарском  језику,  писан на 
мађарском језику и писму, од школске 2020/2021. 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:  128-61-464/2020-01
Дана:  01. 07. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

677.

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., 
Београд, издавање и употреба рукописа превода уџбеника ЛИ-
КОВНА КУЛТУРА 3, Уџбеник за трећи разред основне школе, 
аутора Кристинке Селаковић и Милоша Ђорђевића, на мађарском  
језику,  писан на мађарском језику и писму, од школске 2020/2021. 
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:  128-61-457/2020-01
Дана:  01. 07. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

678.

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 ШКОЛАТВО“ д.о.о., 
Београд, издавање и употреба превода уџбеника БИОЛОГИЈА 
7, аутора Дејана Бошковића за седми разред основне школе, на 
мађарском  језику,  писан на мађарском језику и писму, од школ-
ске 2020/2021. 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:  128-61-467/2020-01
Дана:  01. 07. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

679.

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
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Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Бе-
оград, издавање и употреба рукописа уџбеника МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 7, за седми разред основне школе, на мађарском  јези-
ку, аутора Чикош Кристина и Радетић Адам, за седми разред 
основне школе, писан на мађарском језику и писму, од школске 
2020/2021. 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:  128-61-475/2020-01
Дана:  01. 07. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

680.

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) и на 
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128-
031-241/2016-1  од 28.11.2018. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Бео-
град, издавање и употреба уџбениичког комплета МАЂАР-
СКИ ЈЕЗИК за седми разред основне школе,који се састоји од: 
ЧИТАНКЕ – ауторке др Ерике Бенце и Ержебет Куктин, дру-
гог наставног средства – РАДНА СВЕСКА УЗ ЧИТАНКУ  из 
матерњег језика, , ауторке др Ерике Бенце и Ержебет Куктин и 
другог наставног средства – МАЂАРСКИ ЈЕЗИК – РАДНА 
ГРАМАТИКА ЈЕЗИКА, ауторке Богларке Сабо Лаки и Ержебет 
Роквић за седми разред основне школе на мађарском језику и пис-
му од школске 2020/2021. 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:  128-61-473/2020-01
Дана:  01. 07. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ  СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

681.

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. 
Београд, издавање и употреба превода уџбеничког комплета 
ПРИРОДА И ДРУШТВО 3, ( Уџбеник  и Радна свеска), аутора 
Сање Благданић, Зорице Ковачевић, Славице Јовић и Александра 
Петровића за трећи разред основне школе, на мађарском  језику,  
писан на мађарском језику и писму, од школске 2020/2021. 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:  128-61-468/2020-01
Дана:  01. 07. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

682.

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., Бе-
оград, издавање и употреба превода уџбеника КОРАК ДАЉЕ 
7 – ЛИКОВНА КУЛТУРА 7, ауторке Бранке Мандић, за седми 
разред основне школе на мађарском језику, писан на мађарском 
језику и писму, од школске 2020/2021. 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:  128-61-472/2020-01
Дана:  01. 07. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

683.

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 употреба уџбеника ПЕВАЈМО ЗАЈЕДНО 
- МУЗИЧКА КУЛТУРА 3, за трећи разред основне школе, на 
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мађарском  језику, ауторке Илоне Толнаи, за трећи разред ос-
новне школе, писан на мађарском језику и писму, од школске 
2020/2021. 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:  128-61-474/2020-01
Дана:  01. 07. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

684.

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) и на 
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128-
031-241/2016-1  од 28.11.2018. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Бео-
град, издавање и употреба уџбениичког комплета МАЂАРСКИ 
ЈЕЗИК за treí разред основне школе,који се састоји од: ЧИТАН-
КЕ – ауторке Ленке Ердељ, другог наставног средства – РАДНИ 
ЛИСТОВИ УЗ ЧИТАНКУ , ауторке Ленек Ердељ и др Марте Тер-
тели Телек и другог наставног средства – РАДНИ ЛИСТОВИ ИЗ 
МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА, ауторке Ленке Ердељ и др Еве Вуков Рафаи 
за трећи разред основне школе на мађарском језику и писму од 
школске 2020/2021. 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:  128-61-476/2020-01
Дана:  01. 07. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ  СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/
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ОПШТИ ДЕО

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ

655. Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Војво-
дине;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

656. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Годишњег програма пословања ЈВП “Воде Војводи-
не“, Нови Сад, за 2020. годину;

657. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени 
и допуни Ценовника уловљене дивљачи и услуга у 
лову у ловној 2020/2021. години;

658. Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни 
Ценовника за коришћење природних богатстава и 
услуга у заштићеним подручјима;

659. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени 
Ценовника конфекционарног меса дивљачи;

660. Решење о разрешењу директорке Туристичке орга-
низације Војводине;

661. Решење о именовању вршиоца дужности директорке 
Туристичке организације Војводине, Нови Сад;

662. Решење о престанку дужности директора Управе за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;

663. Решење о постављењу вршиоца дужности директо-
ра Управе за капитална улагања Аутономне покраји-
не Војводине;

664. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Фонда за пружање помоћи из-
беглим, прогнаним и расељеним лицима за 2020. го-
дину;

665. Решење о давању сагласности на Измене Програма 
рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогна-
ним и расељеним лицима за 2020. годину;

666. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Музеја савремене уметности  
Војводине за 2020. годину;

667. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада  Музеја савремене уметности  Војво-
дине за 2020. годину;

668. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Војвођанског симфонијског ор-
кестра за 2020. годину;

669. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра 
за 2020. годину;

670. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Фи-
нансијског плана Музеја Војводине за 2020. годину;

671. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-58,

672. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-59,

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

673. Решење о одобрењу за издавање и употребу прево-
да уџбеничког комплета Техника и технологија  7, 
за седми разред основне школе, писан на мађарском 
језику и писму;

674. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеничког комплета Математика  7, за седми разред 
основне школе, писан на мађарском језику и писму;

675. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеничког комплета Математика 3, за трећи разред 
основне школе, писан на мађарском језику и писму;

676. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеника Историја 7, за седми разред основне шко-
ле, писан на мађарском језику и писму;

677. Решење о одобрењу за издавање и употребу рукопи-
са превода уџбеника Ликовна култура 3, за трећи раз-
ред основне школе, писан на мађарском језику и пис-
му;

678. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеника Биологија 7, за седми разред основне шко-
ле, писан на мађарском језику и писму;

679. Решење о одобрењу за издавање и употребу рукопи-
са уџбеника Музичка култура 7, за седми разред ос-
новне школе, писан на мађарском језику и писму;

680. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеничког комплета Мађарски језик, за седми раз-
ред основне школе, писан на мађарском језику и пис-
му;

681. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеничког комплета Природа и друштво 3, за трећи 
разред основне школе, писан на мађарском језику и 
писму;

682. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеника Корак даље 7-Ликовна култура 7, за седми 
разред основне школе, писан на мађарском језику и 
писму;

683. Решење о одобрењу за издавање и употребу прево-
да уџбеника Певајмо заједно-Музичка култура 3, за 
трећи разред основне школе, писан на мађарском 
језику и писму;

684. Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбе-
ничког комплета Мађарски језик, за трећи разред ос-
новне школе, писан на мађарском језику и писму.
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