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На основу члана 32. тачка 4, као и чл. 35. и 36. став 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 57. став 4. Закона о јавној 
својини („Службени гласник РС“, број: 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 
- др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 25. новембра 2020. године,   д о н е л а   је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ 
О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ 

О НЕПОКРЕТНОСТИМА
 ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ПОТРЕБЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Покрајинској уредби о непокретностима за репрезентативне 
потребе Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП 
Војводине”, број: 19/13), у члану 3. тачка 3. се брише.

Члан 2.

Ова покрајинска уредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војво-
дине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 46-96/2013
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

924.

На основу чланова 16, 24. и 41. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/2014, 
54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017 и 24/2019), а у вези са чла-
ном 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, број 
54/2019, 12/2020, 19/2020, 22/2020 и 25/2020-ребаланс), покрајински 
секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај,  д о н е о   ј е

П Р А В И Л Н И К

О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
 ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА

 И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 143-401-5445/2020-05 од 24. новембра 2020. године

Члан 1.

Опште одредбе

Овим Правилником прописује се намена средстава, поступак 
додељивања средстава, критеријуми за доделу средстава и друга 
питања од значаја за поступак доделе бесповратних средстава ло-
калним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за су-
финансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – зоне 
школа, брзински дисплеји и семафори.

Средства се обезбеђују у Буџету Аутономне покрајине Војво-
дине и воде се на посебном буџетском разделу у Покрајинском се-
кретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај (у даљем 
тексту: Секретаријат).

Члан 2.

Намене за које се могу користити средства

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се 
користити за:

I. суфинансирање постављања саобраћајне сигнализације 
и техничких средстава за успоравање саобраћаја у зона-
ма школа;

II. суфинансирање постављања брзинских дисплеја у зона-
ма школа;

III. суфинансирање постављања техничких средстава за ус-
поравање саобраћаја и/или брзинских дисплеја на лока-
цијама: улазак у насељено место, „зона 30“ и „зона успо-
реног саобраћаја“

IV. суфинансирање опремања светлосном саобраћајном сиг-
нализацијом (семафорима) раскрсница и пешачких пре-
лаза у насељеним местима.
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Члан 3.

Циљеви суфинансирања

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, имају за 
циљ повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење 
броја саобраћајних незгода у насељеним местима у Аутономној 
покрајини Војводини.

Члан 4.

Конкурс за доделу средстава

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу кон-
курса.

Конкурс се објављује у ‚‘Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине‘‘ и на интернет страници Покрајинског секретарија-
та за енергетику, грађевинарство и саобраћај http://www.psemr.
vojvodina.gov.rs/ као и скраћено у једном од дневних гласила које се 
дистрибуира на целој територији Аутономне покрајине Војводине.

Обавезни елементи конкурса су:

1. укупна висина средстава која се додељују по конкурсу;
2. максималан износ средстава по наменама који се до-

дељује за реализацију пројекта;
3. намена средстава;
4. циљеви пројеката;
5. услови за учешће на конкурсу и  документација која се 

подноси уз пријаву на конкурс;
6. рок за пријаву на конкурс;
7. начин аплицирања;
8. поступак одлучивања по конкурсу;
9. други подаци који су од значаја за реализацију конкурса.

Члан 5.

Услови за  учешће на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе 
са територије Аутономне покрајине Војводине.

Једна јединица локалне самоуправе може конкурисати за нај-
више три намене дефинисане чланом 2. овог Правлиника.

За једну намену може се поднети само једна пријава. 

Члан 6.

Потребна документација

За све намене:

1. Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за 
учешће на конкурсу (Образац Пријаве се налази на сајту 
Секретаријата);

2. Kарта путева локалне самоуправе са означеним локација-
ма планираних радова (Л1,Л2,...) и категоријом путева на 
којима се планира инвестиција (Лок, Држ II, Држ I);

3. Фотокопија решења о пореском идентификационом 
броју; 

4. Овлашћење за заступање јединице локалне самоуправе 
(фотокопија картона депонованих потписа);

5. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза 
према Секретаријату, по основу раније потписаних уго-
вора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве 
се налази на сајту Секретаријата);

6. Изјава да се против подносиоца захтева не води кривични 
поступак (образац Изјаве се налази на сајту Секретаријата);

7. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајин-
ског секретаријата за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај у последње 4 године (образац Изјаве се налази на 
сајту Секретаријата);

8. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на 
сајту Секретаријата):

a) да ће се наменски и у складу са важећом законском 
регулативом (Закон о буџетском систему, Закон о јав-
ним набавкама и др.) утрошити додељена средства;

b) да ће Секретаријату достављати  извештаје у складу 
са уговорним обавезама.

9. Техничка документација са предмером и предрачуном, 
на основу које се може приступити извођењу радова. 
Уколико се реализује део/фаза пројекта, неопходно је 
доставити предмер и предрачун за тај део/фазу пројек-
та тј. извод из пројекта, за који се подноси пријава на 
конкурс за доделу средстава. Техничка документација 
треба да је израђена у складу са важећим Законом о 
планирању и изградњи, Законом о безбедности сао-
браћаја на путевима, Правилником о саобраћајној сиг-
нализацији, као и другим прописима који регулишу ову 
област.

Под техничком документацијом се подразумева, у зависности 
од намене пријаве:

- идејни пројекат
- саобраћајни пројекат
- пројекат техничког регулисања саобраћаја (или извод из 

пројекта техничког регулисања саобраћаја) или
- техничка документација потребна за грађевинску дозво-

лу или за решење о одобрењу извођења радова.

Техничка документација мора да садржи предмер и предра-
чун радова са ПДВ-ом, оверен и потписан од стране одговорног 
пројектанта, не старији од шест месеци. Документ обавезно садр-
жи датум израде.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

Пријава и приложена документација не враћају се подносио-
цима.

Члан 7.

Подношење пријава

Пријаве на Конкурс подносе се путем конкурсних образаца 
(који се могу преузети са сајта  Секретаријата) и са припадајућом 
документацијом, достављају поштом или лично преко писарнице 
покрајинских органа, у затвореној коверти на адресу: Покрајин-
ски секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 21101 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, са назнаком на лицу 
коверте:

- „Не отварати - Пријава на Конкурс за суфинансирање 
развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у АПВ– ус-
поравање саобраћаја у зонама школа‘‘, или

- „Не отварати - Пријава на Конкурс за суфинансирање 
развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у АПВ– бр-
зински дисплеј у зонама школа‘‘, или

- „Не отварати - Пријава на Конкурс за суфинансирање 
развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у АПВ– на-
сељено место, зона 30 и зона успореног саобраћаја‘‘, или

- „Не отварати - Пријава на Конкурс за суфинансирање 
развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у АПВ– се-
мафори‘‘.

Члан 8.

Поступање са пријавама које се не сматрају уредним

Комисија неће узети у разматрање пријаве које се не сматрају 
уредним и то:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у конкурсу)
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• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени кон-
курсом, односно оне које се не односе на конкурсом 
предвиђене намене)

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни документи, пријаве које су не-
потписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним 
захтеваним бројчаним вредностима, попуњене графит-
ном оловком, пријаве послате факсом или електронском 
поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одгова-
рајућем обрасцу и које садрже неразумљиве и нечитке 
податке).

Комисија неће узети у разматрање пријаве оних субјеката који 
су користили средства Секретаријата, а у случају истека уговоре-
ног рока нису поднели Секретаријату финансијске и друге оба-
везне извештаје о утрошку додељених средстава.

Члан 9.

Одлучивање о додели средстава

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај (у даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује 
посебну конкурсну комисију (у даљем тексту: Комисија). Коми-
сија врши преглед и бодовање пристиглих пријава, формира ранг 
листу на основу бодовања и саставља записник.

Покрајински секретар на основу записника и ранг листе Коми-
сије  доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова одлука 
је коначна и против ње се не може уложити правно средство. 

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на зва-
ничној интернет адреси Секретаријата.

Члан 10.

Критеријуми за доделу средстава

1. Развијеност јединица локалне самоуправе1

четврта група – степен развијености испод 60% републичког просека 10

трећа група – степен развијености од 60% до 80% републичког просека 8

друга група – степен развијености од 80% до 100% републичког просека 6

прва група – степен развијености изнад републичког просека 4

2. Досадашње коришћена средстава из буџета  Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у 
последње 4 године

Нису коришћена средства 10

Коришћена средства < 5.000.000,00 дин. 8

5.000.000,00 ≤ Коришћена средства < 10.000.000,00 дин. 6

Коришћена средства ≥ 10.000.000,00 дин. 4

3. Учешће локалне самоуправе у односу на укупну вредност инвестиције (са ПДВ-ом)

50% и више 10

40% ≤ Учешће < 50% 8

30% ≤ Учешће < 40% 6

20% ≤ Учешће < 30% 4

Учешће < 20% пријава се неће разматрати

4. (I) Висина тражених средстава од Секретаријата за намену I – по зони 

Тражена средства ≤ 400.000,00 дин. 10

400.000,00 < Тражена средства ≤ 600.000,00 дин. 8

600.000,00 < Тражена средства ≤ 800.000,00 дин. 6

Тражена средства > 800.000,00 дин. пријава се неће разматрати

4. (II) Висина тражених средстава од Секретаријата за намену II – по зони (пар дисплеја)

Тражена средства ≤ 200.000,00 дин. 10

200.000,00 < Тражена средства ≤ 300.000,00 дин. 8

300.000,00 < Тражена средства ≤ 400.000,00 дин. 6

Тражена средства > 400.000,00 дин. пријава се неће разматрати

4. (III) Висина тражених средстава за намену III – по локацији

Тражена средства ≤ 100.000,00 дин. 10

100.000,00 < Тражена средства ≤ 150.000,00 дин. 8

150.000,00 < Тражена средства ≤ 200.000,00 дин. 6

Тражена средства > 200.000,00 дин. пријава се неће разматрати
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4. (IV) Висина тражених средстава од Секретаријата за намену IV

Тражена средства ≤ 1.000.000,00 дин. 10

1.000.000,00 < Тражена средства ≤ 2.000.000,00 дин. 8

2.000.000,00 < Тражена средства ≤ 3.000.000,00 дин. 6

Тражена средства > 3.000.000,00 дин. пријава се неће разматрати

5. Jавни пондерисани ризик (ЈПР) страдања деце (0-14 година) по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 
2017. до 2019. године2

врло висок: ЈР > 50 10

висок:  38 < ЈР ≤ 50 8

средњи: 27 < ЈР ≤ 38 6

низак:  15 < ЈР ≤ 27 4

врло низак: ЈР ≤ 15 2

6. Јавни пондерисани ризик (ЈПР) страдања младих (15-30) по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2017. 
до 2019. године2

врло висок: ЈПР > 212 10

висок:  165 < ЈПР ≤ 212 8

средњи: 117 < ЈПР ≤ 165 6

низак:   70 < ЈПР ≤ 117 4

врло низак: ЈПР ≤ 70 2

7. Очекивани циљеви-ефекти који се постижу реализацијом пројекта

степен унапређења безбедности саобраћаја у односу на постојеће стање максимално 25 бодова

Објашњење:
1 УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ РАЗВИЈЕНОСТИ РЕГИОНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 

(“Сл. гласник РС”, бр. 104/2014)

2 Званични подаци Агенције за безбедност саобраћаја (www.abs.gov.rs)
ЈПР=(Р1*ЛТП+Р2*ТТП+Р3*ПОГ) / број становника*10.000; јавни пондерисани ризик страдања
ЛТП - број лако повређених
ТТП - број тешко повређених
ПОГ - број погинулих
Р1, Р2 И Р3 – коефицијенти придружени лаким повредама, тешким повредама и смртним последицама

Члан 11.

Уговор о додели средстава

Одлуком о додели средстава утврђују се појединачни износи 
средстава по кориснику.

Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински се-
кретар закључује са корисником средстава уговор о додели сред-
става.

Обавезни елементи уговора су:

• подаци о кориснику средстава
• износ додељених средстава
• намена за коју се додељују средства
• период на који се закључује уговор
• обавезе корисника средстава
• извештаји који се подносе Секретаријату
• остали елементи од значаја за реализацију уговорених 

активности

Члан 12.

Праћење извршавања уговора

Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе из-
вештаје (наративни-описни и финансијски) о реализацији пројек-
та и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту: 
Извештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока ут-
врђеног за реализацију пројекта, са припадајућом документа-
цијом.

Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним сред-
ствима, са комплетном документацијом којом се оправдава намен-
ско и законито коришћење добијених средстава, као и сопствених 
средстава јединице локалне самоуправе, потребних за реализацију 
пројекта (документацију о спроведеном поступку јавних набавки, 
изводе из Управе за трезор, фактуре, уговоре, и другу финансијску 
документацију) овереном од стране овлашћених лица.

Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава, 
према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са 
приложеним документима. 

Покрајински секретар може решењем образовати посебну ко-
мисију из редова запослених у Секретаријату за вршење монито-
ринга и непосредне контроле реализације Пројеката.

Члан 13.

Контрола коришћења средстава

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су 
предмет уговора, подлежу контроли примене закона у области 
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог 
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције 
Аутономне покрајине Војводине.

Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције 
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења 
средстава по предмету уговора.
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Члан 14.

Обавезе корисника приликом јавних публикација

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код свих 
јавних публикација и објављивања активности у вези реализа-
ције пројекта који се суфинансира по јавном конкурсу наведу 
да је у суфинансирању исте учествовала Аутономна покрајина 
Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај.

Члан 15.

Завршне одредбе

Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном 
листу АП Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Огњен Бјелић

ПОСЕБНИ ДЕО

925.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као 
и члана 26. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи („Службени лист АПВ ,ˮ бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 
37/16, 29/17 и 24/19) ), а у вези с чланом 51. тачка 2. Закона о за-
посленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне са-
моуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 
– др. закон и 95/18 – др. закон), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 25. новембра 2020. године,        д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Витомиру Вучковићу, вршиоцу дужности подсекретара По-
крајинског секретаријата за привреду и туризам, престаје рад на 
положају подношењем писмене оставке.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-164/2020
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

926.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као 
и члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи („Службени лист АПВ ,ˮ бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 
37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 51. тачка 2. Закона о запос-
ленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоу-
праве („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. 
закон и 95/18 – др. закон), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 25. новембра 2020. године,        д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Браниславу Бандићу, вршиоцу дужности помоћника по-
крајинског секретара за привреду и туризам, у Сектору за прив-
реду, престаје рад на положају подношењем писмене оставке. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-162/2020
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

927.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
као и члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ ,ˮ бр. 37/14, 54/14 – др. 
одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 51. тачка 2. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 
113/17 – др. закон и 95/18 – др. закон), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 25. новембра 2020. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Маријани Четојевић, вршиоцу дужности помоћника по-
крајинског секретара за привреду и туризам у Сектору за правне 
и материјално-финансијске послове, престаје рад на положају 
подношењем писмене оставке.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-161/2020
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

928.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као 
и члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
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ској управи („Службени лист АПВ ,ˮ бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 
37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 51. тачка 2. Закона о запос-
ленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоу-
праве („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. 
закон и 95/18 – др. закон), Покрајинска влада, на седници одржа-
ној 25. новембра 2020. године,       д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Сергеју Тамашу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за привреду и туризам у Сектору за туризам и регио-
нално-привредну сарадњу, престаје рад на положају подношењем 
писмене оставке.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-163/2020
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

929.

На основу члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ, бр. 37/14, 54/14 – 
друга одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 56. ст. 1 и 4. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 
и 95/18) 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 25. новембра 2020. године,             
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Славољуб Арсенијевић, дипломирани економиста, поставља 
се за вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретарија-
та за привреду и туризам, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-165/2020
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

930.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ, бр. 37/14, 54/14 – 
друга одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 56. ст. 1. и 4. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 
и 95/18) 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 25. новембра 2020. године,         
д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Маријана Четојевић, дипломирани економиста, поставља се 
за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за прив-
реду и туризам у Сектору за привреду, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-166/2020
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

931.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ, бр. 37/14, 54/14 – друга 
одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 56. ст. 1. и 4. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 и 95/18) и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 25. новембра 2020. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Милан Јарић, дипломирани економиста, поставља се за вр-
шиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду 
и туризам, у Сектору за туризам и регионално-привредну са-
радњу, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-167/2020
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

932.

На основу члана 51. став 1. тачка 2.  Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон и 95/18 - др. закон) 
и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Сл. лист АП Војводине“, бр. 37/2014, 54/2014 - др. одлу-
ка, 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ” 
број: 37/14), решавајући по предлогу покрајинског секретара за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајинска влада, на 
седници одржаној 25. новембра 2020. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Станку Косовцу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у Сек-
тору за ловство и аквакултуру, престаје рад  на положају подно-
шењем писмене оставке.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-144/2020
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

933.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 
– друга одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 56. ст. 1. 
и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 
95/18, 95/18 – др. закон, 113/17, 113/17 – др. закон, и 86/19 – др. 
закон ) 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 25. новембра 2020. годи-
не, д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Милан Дозет поставља се за вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство у Сектору за ловство и аквакултуру, на период од три 
месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-145/2020
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

934.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 
– друга одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 56. ст. 1. 
и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. бр. 21/16, 
95/18, 95/18 – др. закон, 113/17, 113/17 – др. закон, и 86/19 – др. 
закон ) 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 25. новембра 2020. годи-
не, д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Љиљана Петровић поставља се за вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство у Сектору за спровођење пољопривредне политике, 
праћење европских интеграција у области руралног развоја и са-
ветодавне службе, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-143/2020
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

935.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 27. став 
3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени 
лист АПВ ,ˮ бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 25. новембра 2020. године,  д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Игору Шиману, вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за спорт и омладину, распоређеном у Сектору за опште 
правне и материјално-финансијске послове, престаје рад на положају.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-172/2020
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

936.

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ, бр. 37/14, 54/14 – друга 
одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), а у вези с чланом 56. ст. 1. и 4. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 и 95/18) и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 25. новембра 2020. године,         д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Гојко Вукоје, дипломирани економиста - мастер, поставља се 
за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт 
и омладину, у Сектору за опште правне и материјално – финан-
сијске послове, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-173/2020
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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937.

На основу члана 32. тачка 8, члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ″, број: 37/14), као и члана 27. став 3. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ″, број: 
37/14, 54/14, др. одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 25. новембра 2020. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Јелена Добровић Бојановић, дипломирани графичар профе-
сор ликовне културе, поставља се за вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама, у Сектор за савремено стваралаштво, 
на период од три месеца. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-157/2020
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

938.

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број: 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. Закон, 
95/2018 – др.закон и 86/2019- др.закон), члана 35. и члана 36. став 
6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. 
лист АП Војводине“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 25. новембра 2020. године,        д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Др Вера Медић, доктор економских наука,  п о с т а в љ а  се за 
вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо 
образовање и научноистраживачку делатност, у Сектору за фи-
нансијске послове, на период од три месеца. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-170/2020
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

939.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине”, број: 37/14) и члана 10. став 2. тачка 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде 
Војводине” („Службени лист АП Војводине”, број: 53/16 и 8/19),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 25. новембра 2020. го-
дине,   д о н е л а    је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене Годишњег програма пословања 
ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, за 2020. годину, које је донео 
Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине”, на 28. седници одржаној 
30. септембра 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-565/2020
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

940.

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 3. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19, 12/20, 19/20, 
22/20 и 25/20), те у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском 
систему, као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 25. новембра  
2020. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА

У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину – у из-
носу од 4.818.000,00 динара (словима: четири милиона осамсто 
осамнаест хиљада динара и 00/100) – према буџетским класифи-
кацијама приказаним у следећој табели:

Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Раздео 19  Управа за заједничке послове покрајинских органа 4.818.000,00

Глава 00  Управа за заједничке послове покрајинских органа 4.818.000,00

Програм 0614    Информационе технологије и електронска управа 4.818.000,00
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Програмска
активност 1001   ИКТ подршка раду покрајинских органа  4.818.000,00

Функционална
класификација 133 Остале опште услуге 4.818.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 4.818.000,00

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 4.818.000,00

4232  Компјутерске услуге 4.818.000,00

преносе 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 00 Општи при-
ходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства 
резерве, 4991 Средства резерве – 4.818.000,00  динара.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке и периодич-
но право потрошње смањује се у оквиру Управе за заједничке 
послове покрајинских органа за укупно 4.818.000,00 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 Управа за заједничке послове покрајинских органа и 
Покрајински секретаријат за финансије. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-6/2020-8
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

941.

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 3. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19, 12/20, 19/20, 
22/20 и 25/20), те у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском 
систему, као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 25. новембра  
2020. године,     д о  н  о  с  и 

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

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину – у из-
носу од 8.500.000,00  динара (словима: осам милиона петсто 
хиљада динара и 00/100) – према буџетским класификацијама 
приказаним у следећој табели:

Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Раздео 08  Покрајински секретаријат за здравство 8.500.000,00

Глава 00  Покрајински секретаријат за здравство 8.500.000,00

Програм 1802    Превентивна здравствена заштита 8.500.000,00

Програмска
активност 4013   Прва мамографија  8.500.000,00

Функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 8.500.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 8.500.000,00

Економска
класификација 464 Дотације организацијама обавезног осигурања 8.500.000,00

4641  Текуће дотације обавезног социјалног осигурања 8.500.000,00

преносе 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 00 Општи при-
ходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства 
резерве, 4991 Средства резерве – 8.500.000,00 динара.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке и периодич-
но право потрошње смањује се у оквиру Покрајинског секрета-
ријата за здравство за укупно 8.500.000,00 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 здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-6/2020-9
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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942.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17, 95/2018, 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 25. новембра 2020. годи-
не,    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 06 Покрајински секретаријат за образовање, про-
писе, управу и националне мањине – националне заједнице, 
Програм 2003 Основно образовање, Програмска активност 1006 
Модернизација инфраструктуре основних школа, функционална 
класификација 910 Предшколско и основно образовање, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ 
од 2.801.972,00 динара (словима: два милиона осам стотина 
једна хиљада деветсто седамдесет два динара и 00/100) на еко-
номској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, а 
због непланираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 2.801.972,00 
динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским кла-
сификацијама из тачке 1. овог решења усмериће се Огледној ос-
новној школи „Ади Ендре″ Мали Иђош, а намењено је за финан-
сирање реконструкције крова на делу објекта школе у износу од 
2.723.972,00 и за пратећу пројектно- техничку документацију у 
износу од 78.000,00 динара.

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: 401-7/2020-72
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

943.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17, 95/2018, 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), По-
крајинска влада, на седници одржаној 25. новембра 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 финан-
сирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска 
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одо-
брава се Разделу 06 Покрајински секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједни-
це, Програм 2003 Основно образовање, Програмска активност 
1006 Модернизација инфраструктуре основних школа, функцио-
нална класификација 910 Предшколско и основно образовање, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, из-
нос од 3.599.719,00 динара (словима: три милиона пет стотина 
деведесет девет хиљада седамсто деветнаест динара и 00/100) 
на економској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима 
власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 
власти, а због непланираних средстава на апропријацији за реа-
лизацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 3.599.719,00 
динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Основној школи 
„Братство-јединство″ Бајша, а намењено је за финансирање сана-
ције крова на делу објекта школе. 

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: 401-7/2020-73
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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944.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 
95/2018, 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 25. новембра 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 Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 
10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интер-
венцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска 
резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту у износу од 5.976.788,00 дина-
ра и то из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета 2.071.159,86 динара и 13 00 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 3.905.628,14 динара, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 06 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице, Програм 2007 Подрш-
ка у образовању ученика и студената, Програмска активност 1006 
Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарада, 
функционална класификација 960 Помоћне услуге образовању, и то 
из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџе-
та, износ од 2.071.159,86 динара (словима: два милиона седамдесет 
једна хиљада сто педесет девет динара и 86/100) и 13 00 Нераспо-
ређени вишак прихода из ранијих година, износ од 3.905.628,14 
динара (словима: три милиона девет стотина пет хиљада шес-
то двадесет осам  динара и 14/100) на економској класификацији 
463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални 
трансфери осталим нивоима власти, а због непланираних средста-
ва на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за апро-
пријације из става 1. ове тачке увећавају се укупно за 5.976.788,00 
динара и то по изворима финансирања: 01 00 Општи приходи и 
примања буџета 2.071.159,86 динара и 13 00 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година 3.905.628,14 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – на-
ционалне заједнице, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Дому ученика средњих школа 
„Ангелина Којић-Гина″ Зрењанин, а намењено је за финансирање 
санације крова на објекту бр. 1 за смештај ученика Дома. 

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: 401-7/2020-74
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

945.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17, 95/2018, 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 25. новембра 2020. годи-
не,     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 06 Покрајински секретаријат за образовање, про-
писе, управу и националне мањине – националне заједнице, 
Програм 2003 Основно образовање, Програмска активност 1006 
Модернизација инфраструктуре основних школа, функционална 
класификација 910 Предшколско и основно образовање, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ 
од 2.997.000,00 динара (словима: два милиона девет стотина 
деведесет седам хиљада динара и 00/100) на економској класи-
фикацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 
Капитални трансфери осталим нивоима власти, а због неплани-
раних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 2.997.000,00 
динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским кла-
сификацијама из тачке 1. овог решења усмериће се Основној 
школи „Петефи Шандор″ Бечеј, а намењено је за финансирање 
санације крова на објекту школе у износу од 2.901.000,00 ди-
нара и пратеће пројектно-техничке документације у износу од 
96.000,00 динара.

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: 401-7/2020-75
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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946.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 
95/2018, 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 25. новембра 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 финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
06 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу 
и националне мањине – националне заједнице, Програм 2003 
Основно образовање, Програмска активност 1006 Модернизација 
инфраструктуре основних школа, функционална класификација 
910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, износ од  673.092,00 ди-
нара (словима: шест стотина седамдесет три хиљаде деведесет 
два динара и 00/100) на економској класификацији 463 Трансфе-
ри осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери 
осталим нивоима власти, а због непланираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 673.092,00 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Основној школи 
„Вук Караџић″ Бачка Паланка, а намењено је за финансирање ре-
конструкције  крова на делу објекта школе. 

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: 401-7/2020-76
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

947.

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 ), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној 25. новембра 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  19 - Управа за заједничке послове покрајинских ор-
гана, Програм 0606 Подршка раду органа јавне управе, Програм-
ска активност 1005 Послови подршке (набавка, одржавање и ус-
луге) у раду покрајинских органа, функционална класификација 
133 Остале опште услуге, извор финансирања  01 00 Општи 
приходи и примања буџета, износ од 4.818.000,00 динара (сло-
вима: четири милиона осамсто осамнаест хиљада динара и 
00/100), на економској класификацији  425 Текуће поправке и 
одржавање односно  4252 Текуће поправке и одржавање опреме, 
а због недовољно планираних средстава на апропријацији за реа-
лизацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план  и периодично право потрошње  – квота,  за 
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 4.818.000,00 
динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Управу за заједничке 
послове покрајинских органа, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за финансирање 
услуга сервисирања службених возила до краја 2020. године. 

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-77
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

948.

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 одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 25. новембра 2020. године,  
д о  н  о  с  и 
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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 финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разде-
лу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 
Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска актив-
ност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у држав-
ној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална класи-
фикација 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 7.320.000,00 динара (словима: 
седам милиона три стотине двадесет хиљада динара и 00/100), 
због недовољно планираних средстава на апропријацији за реали-
зацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 7.320.000,00 
динара.

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: Пројектно-техничке докумен-
тације за потребе изградње канализације употребљених отпадних 
вода у износу од 1.800.000,00 динара (са урачунатим ПДВ-ом); 
Пројектно-техничке документације за потребе изградње атмосфер-
ске канализације у износу од 2.160.000,00 динара (са урачунатим 
ПДВ-ом) и за финансирање Пројектно-техничке документације за 
потребе изградње водоводне мреже с резервоаром и црпном стани-
цом у износу од 3.360.000,00 динара (са урачунатим ПДВ-ом), што 
укупно износи 7.320.000,00 динара (са урачунатим ПДВ-ом).

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 дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-78
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

949.

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), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној 25. новембра 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 2019. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 – Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разде-
лу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 
Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска актив-
ност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној 
својини чији је оснивач АП Војводина, функционална класифика-
ција 760 Здравство некласификовано на другом месту, извор фи-
нансирања   01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa 
класификацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања, износ од 8.135.605,20 динара (словима: 
oсам милиона сто тридесет пет хиљада шесто пет динара и 
20/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота, за апро-
пријације из става 1. ове тачке увећавају се за  8.135.605,20 динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру Војводи-
не, Нови Сад, за финансирање набавке протокомера за кисеоник. 

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 дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-79
Нови Сад, 25. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

950.

На основу члана 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ бр. 37/2014, 54/2014-друга 
одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), а у вези са чланом 77. Зако-
на о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени гласник РС“ бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС бр. 
IУз-353/2009 и 18/2020 - др. закон) и у складу са чланом 6. став 1. 
Закона о правосудном испиту („Сл. гласник РС“ бр. 16/97), по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице доноси

РЕШЕЊЕ
 О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ ИСПИТНИХ ОДБОРА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

I

У Решењу о образовању испитних одбора за полагање право-
судног испита бр. 128-02-60/2018 од 25.4.2018. године (Сл. лист 
АПВ бр. 25/2018) тачка II подтачка 4. мења се и гласи „Слобо-
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данка Гутовић из Новог Сада, судија Вишег суда у Новом Саду, 
као члан и испитивач из предмета Трговинско (привредно) пра-
во;”.

II

У осталом делу решење остаје непромењено.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

БРОЈ: 128-02-60/2018
ДАТУМ: 17.11.2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

951.

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  Јавном предузећу „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 
Београд, издавање и употребу уџбеничког комплета МУЗИЧ-
КА КУЛТУРА 2, уџбеник за други разред основне школе, аутори 
Јурај Суђи и Рената Суђи, МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ДОДАТКА уз 
уџбеник Музичка култура за други разред основне школе, аутори 
Јурај Суђи и Рената Суђи и аудио записник-ЦД уз иџбеник Му-
зичка култура за други разред основне школе, аутор Јурај Суђи 
писан на словачком 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:  128-61-630/2020-01
Дана:  23. 11. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

952.

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 МАТЕМАТИКА 
7, који се састоји од уџбеника МАТЕМАТИКА 7 за седми разред 
основне школе, на румунском језику, аутора Небојше Икодиновића 

и Слађане Димитријевић, другог наставног средства- МАТЕМА-
ТИКА 7 - збирка задатака за седми разред основне школе на румун-
ском језику, аутора Бранислава Поповића, Марије Станић, Сање 
Милојевић и Ненада Вуловића и другог наставног средства-МА-
ТЕМАТИКА 7-Решење уз збирку задатака за седми разред основне 
школе, на румунском језику, аутора Бранислава Поповића, Марије 
Станић, Ненада Вуловића и Сање Милојевић,  писан на румунском 
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:  128-61-626/2020-01
Дана:  23. 11. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

953.

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 ХЕМИЈА 7, који 
се састоји од Уџбеника и другог наставног средства Лаборато-
ријске вежбе са задацима за седми разред основне школе, аутора 
Незрине Миховић, Милоша Козића, Невене Томашевић, Драгице 
Крвавац и Милана Младеновића, на румунском  језику,  писан на 
румунском 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:  128-61-617/2020-01
Дана:  23. 11. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт сакалаш/

954.

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  Јавном предузећу „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 
Београд, издавање и употребу превода уџбеничког комплета 
СВЕТ ОКО НАС 2, који се састоји од – Свет око нас 2 ,уџбеник 
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за други разред основне школе и Свет око нас 2, Радна свеска за 
други разред основне школе, писан на румунском језику и писму, 
ауторке Биљане Гачановић, 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:  128-61-625/2020-01
Дана:  23. 11. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

OGLASNI DEO

955.

На основу члана 37. став 11. Покрајинскe скупштинскe одлу-
кe о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број: 34/2014, 
54/2014 ‒ други пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), у складу с 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне По-
крајине Војводине („Службени гласник РС“ бр. 99/2009, 67/2012 
– Одлука УС РС и 18/2020 – други закон) и члана 2. став 2. Пра-
вилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 
РС”, бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), покрајински секретар за об-
разовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице расписује

ОГЛАС 
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ СТАЛНИХ СУДСКИХ ПРЕВОДИЛАЦА 

И СТАЛНИХ СУДСКИХ ТУМАЧА ЗНАКОВА СЛЕПИХ,
ГЛУВИХ ИЛИ НЕМИХ ЛИЦА 

ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШИХ СУДОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ

I

Расписује се оглас за постављење сталних судских преводила-
ца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих 
лица за следећа подручја:

1. Вишег суда у Новом Саду, за:
 албански језик - 1; турски језик - 1; арапски језик - 1; не-

мачки језик - 2; енглески језик - 1 и словеначки језик - 1. 

2. Вишег суда у Зрењанину, за:
 енглески језик - 1; немачки језик - 1; италијански језик - 

3; мађарски језик - 1; ромски језик - 2; арапски језик - 1; 
румунски језик - 2; словачки језик - 1; словеначки језик 
- 2; руски језик - 3, македонски језик - 1; грчки језик - 1; 
шпански језик - 1; француски језик - 1; бугарски језик - 1 
и знаковни језик - 1.

3. Вишег суда у Суботици, за:
 кинески језик - 1; албански језик - 2; турски језик - 1; 

арапски језик - 1; фарси језик - 1; урду језик - 1; пашту 
језик - 1; македонски језик - 1; румунски језик - 1; фран-
цуски језик - 1; италијански језик - 1; шпански језик - 1; 
шведски језик - 1; холандски језик - 1 и знаковни језик - 
1.

4. Вишег суда у Сремској Митровици, за:
 словеначки језик - 1; немачки језик - 1; француски језик 

- 1; урду језик - 1; арапски језик - 1; персијски језик - 1; 
пашту језик - 1; енглески језик - 1 и хрватски језик - 1.

5. Вишег суда у Панчеву, за:
 енглески језик - 1; немачки језик - 1; мађарски језик - 1, 

хрватски језик - 1 и македонски језик - 1.
6. Вишег суда у Сомбору, за:
 мађарски језик - 2; русински језик - 1; енглески језик - 2; 

немачки језик - 2; хрватски језик - 1; италијански језик - 
1; кинески језик - 1; шпански језик - 1; француски језик 
- 1; словачки језик - 1; чешки језик - 1; ромски језик - 1; 
арапски језик - 1; албански језик - 1; словеначки језик - 1 
и знаковни језик 2.

II

Кандидат за сталног судског преводиоца или за сталног суд-
ског тумача знакова слепих, глувих или немих лица (у даљем 
тексту: кандидат) може бити лице које испуњава следеће опште и 
посебне услове, које доказује на начин утврђен у огласу.

Општи услови за кандидате:

1. да је пунолетно лице и да има пребивалиште на терито-
рији АП Војводине

- испуњавање услова доказује се личном картом (чи-
пована лична карта мора бити очитана)

2. да је држављанин Републике Србије
- испуњавање услова доказује се уверењем о др-

жављанству које не сме бити старије од шест месеци

3. да има завршено најмање високо образовање (за сталне 
судске преводиоце)

- испуњавање услова доказује се дипломом о стече-
ном високом образовању

4. да има завршено најмање средње образовање у трајању 
од четири године – четврти степен (за сталне судске ту-
маче знакова слепих, глувих или немих лица)

- испуњавање услова доказује се дипломом о стече-
ном средњем образовању

5. да му/јој раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа

- испуњавање услова важи само за оне кандидате који су 
били односно за оне који су још увек у радном односу 
у државном органу. Испуњавање услова доказује се пи-
саном изјавом кандидата да му/јој није престао радни 
однос у државном органу због изречене дисциплинске 
мере. Кандидат сам саставља и потписује изјаву.

6. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
- испуњавање услова доказује се на основу уверења 

из казнене евиденције надлежне Полицијске управе 
МУП РС, које не сме бити старије од шест месеци. 
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Посебни услови за кандидате:

1. да има одговарајуће високо образовање за одређени стра-
ни језик или да поседује потпуно знање језика с кога пре-
води и на који преводи усмени говор или писани текст

- испуњавање услова доказује се:
• дипломом о стеченом високом образовању одгова-

рајућем за одређен страни језик (за сталне судске 
преводиоце) и

• провером знања језика коју спроводи комисија.

2. да познаје правну терминологију која се користи у језику 
с кога се преводи и на који се преводи

- испуњавање услова доказује се:
• провером знања правне терминологије коју спрово-

ди комисија

3. да има најмање пет година искуства на преводилачким 
пословима односно искуства као тумач знакова слепих, 
глувих или немих лица;

- испуњавање услова доказује се на основу потврда о ис-
куству на преводилачким пословима.

III

Уз пријаву на оглас, кандидат доставља оригинал или оверену 
фотокопију тражених доказа, оверену код јавног бележника или у 
општинским управама за које нису именовани јавни бележници.

Доказе о испуњености услова из члана II став 1. тачке 2. и 6, у 
складу с чланом 103. став 2. Закона о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), по службеној дужности, прибавља Покрајински се-
кретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице.

IV

Комисија – коју образује покрајински секретар – разматра 
пријаве кандидата и поднете доказе, те спроводи проверу знања 
језика и правне терминологије ради доказивања испуњености по-
себних услова.

Трошкове провере сноси кандидат.

V

Пријаве на оглас, с доказима о испуњавању услова из тачке II 
овог огласа, достављају се у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа на адресу:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице, Булевар Михајла 
Пупина број 16, 21000 Нови Сад, с назнаком Пријава на оглас за 
постављење сталних судских преводилаца/сталних судских ту-
мача знакова слепих, глувих или немих лица  за подручје виших 
судова на територији АПВ. 

Пријаве се подносе на обрасцу који се може преузети на интер-
нет страници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице: www.puma.
vojvodina.gov.rs у делу „Сервиси” – рубрика „Судски тумачи”.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Провера знања језика спроводи се најраније у року од 30 дана 
од последњег дана рока за подношење пријава.

VI

У складу са Законом о републичким административним так-
сама, тарифни број 1, кандидат је дужан да приликом подношења 
пријаве уплати 870,00 динара на име подношења захтева и изда-

вања решења, на жиро рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 
97 11-223, сврха уплате – Републичка административна такса, 
прималац: Буџет Републике Србије.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

број: 128-74-25/2020-02
oд 25. новембра 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

956.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14, 37/16 
и 29/17 и 24/19), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину (‚‘Служ-
бени лист АПВ‘‘, број: 54/2019, 12/2020, 19/2020 и  22/2020 - реба-
ланс) и члана 5. Правилника за доделу бесповратних средстава 
локалним самоуправама са територије АП Војводине за финанси-
рање пројеката из области електронских комуникација и инфор-
мационог друштва за 2020. годину („Службени лист АПВ“, број 
61/2020), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 
25.11.2020. годне расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП 
ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ 
ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И 
ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2020. ГОДИНУ

Број: 144-401-5523/2020-02

Циљ Конкурса је подстицање развоја електронских комуни-
кација и информационог друштва у локалним самоуправама  на 
територији АП Војводине, чији је степен развијености у распону 
60% до 80%  и мање од 60% републичког просека, у складу са 
Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и 
јединица локалне самоуправе.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

1. Успостављање хотспот локација у локалним самоуправа-
ма у АП Војводини које ће грађанима омогућити слобо-
дан приступ интернету

2. Успостављање информационо-комуникационе инфра-
структуре у школама за увођење е-наставе (ПАМЕТНА 
ШКОЛА)

3. Увођење система видеонадзора у васпитно-образовним 
установама  у циљу повећања безбедности предшкола-
ца, ученика и наставно-образовног особља, као и зашти-
те објеката (БЕЗБЕДНА УСТАНОВА)

ВИСИНА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

За потребе Јавног конкурса предвиђена су средства у  укупном 
износу од 5.183.508,66 динара.

Подносилац захтева може поднети пријаву по свим тачкама 
конкурса:

1. За успостављање хотспот локација тражена средства не 
могу бити већа од 100.000,00 динара по хотспот лока-
цији. 

Локалне самоуправе могу да конкуришу за највише четири 
хотспот локација.
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2. За успостављање комплетне информационо-комуникационе 
инфраструктуре у образовној установи за успостављање рачунар-
ске мреже и за успостављање бежичног хотпспот решења (ПА-
МЕТНА ШКОЛА) не могу бити већа од 1.000.000,00 динара.

Локалне самоуправе могу конкурисати са једном школом.

3. За увођење система видеонадзора у васпитно-образовним ус-
тановама  у циљу повећања безбедности предшколаца, ученика и 
наставно-образовног особља, као и заштите објеката (БЕЗБЕДНА 
УСТАНОВА)  не могу бити већа од 300.000,00 динара по установи. 

Локалне самоуправе могу конкурисати за највише две уста-
нове. 

Локалне самоуправе по свим тачкама конкурса могу да захте-
вају максималан износ од 1.000.000,00 динара.   

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са те-
риторије Аутономне покрајине Војводине, чији је степен раз-
вијености у распону 60% до 80%  и мање од 60% републичког 
просека, у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе 
развијености региона и јединица локалне самоуправе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ

Потребна документација за доделу бесповратних средстава 
прописана је Правилником o додели бесповратних средстава ло-
калним самоуправама са територије АП Војводине за финанси-
рање пројеката из области електронских комуникација и инфор-
мационог друштва за 2020. годину (у даљем тексту: Правилник). 

КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми за доделу бесповратних средстава уређени су 
Правилником.

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели средстава доноси Покрајински секретар за 
привреду и туризам на предлог Комисије. Одлука о додели сред-
става биће објављена на сајту Секретаријата. 

Секретаријат ће, након доношења Одлуке, контактирати само 
учеснике Конкурса којима су средства одобрена. 

Учесник Конкурса којем су додељена средства закључиће уго-
вор са Секретаријатом. 

Пријаве на Јавни Конкурс се подносе искључиво на конкурс-
ним обрасцима који су саставни део Јавног конкурса а могу се 
преузети на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са 
прописаном документацијом достављају се у затвореној коверти 
на следећу адресу:

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла 
Пупина 16, 21000 Нови Сад. Са назнаком на лицу коверте „ПРИЈАВА 
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИ-
НЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОН-
СКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА“ по-
штом или лично преко писарнице покрајинских органа.

Рок за подношење пријава је  од 26. новембра 2020. године до 
11. децембар 2020. године.

Неблаговремене и некомплетне пријаве се неће разматрати.

Информације у вези са  Конкурсом  могу  се добити радним 
даном позивом на број 021/487- 4307.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Др Ненад Иванишевић

957.

На основу чланова 16, 24. и 41. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 
37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017 и 24/2019), и 
члана 4. Правилника о поступку доделе бесповратних средста-
ва локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини 
за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре, 
број 143-401-5445/2020-05 од 24. новембра 2020. године, који је 
донео покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај, а у вези с чланом 11. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину 
(„Службени лист АПВ”, број 54/2019, 12/2020, 19/2020, 22/2020 
и 25/2020-ребаланс),

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад

Дана: 27. новембра  2020. године
р а с п и с у ј е

JAВНИ КОНКУРС
ЗА

ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА 

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА 

И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Број: 143-401-5445/2020-05 

Средства за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфра-
структуре планирана су Финансијским планом Покрајинског се-
кретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 2020. 
годину.

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног 
конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у ‚‘Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине‘‘ и на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај (у даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.
gov.rs/, као и скраћено у једном од дневних гласила које се дист-
рибуира на целој територији Аутономне Покрајине Војводине (у 
даљем тексту: Конкурс). 

I Право учешћа на Конкурсу и намене за које се могу кори-
стити средства 

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе 
са територије Аутономне покрајине Војводине.

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се 
користити за:

I. суфинансирање постављања саобраћајне сигнализације 
и техничких средстава за успоравање саобраћаја у зона-
ма школа;

II. суфинансирање постављања брзинских дисплеја у зона-
ма школа;

III. суфинансирање постављања техничких средстава за ус-
поравање саобраћаја и/или брзинских дисплеја на лока-
цијама: улазак у насељено место, „зона 30“ и „зона успо-
реног саобраћаја“;

IV. суфинансирање опремања светлосном саобраћајном сиг-
нализацијом (семафорима) раскрсница и пешачких пре-
лаза у насељеним местима.

II Циљеви суфинансирања

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, имају за 
циљ повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење 
броја саобраћајних незгода у насељеним местима у Аутономној 
покрајини Војводини.



Страна 1762 - Броj 62 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 25. новембар 2020.

III Услови конкурса 

1. Укупан износ за расподелу средстава је 35.000.000,00 
динара

a) Од чега за намену I минимално:     12.800.000,00 ди-
нара;

b) Од чега за намену II минимално:      8.000.000,00 ди-
нара;

2. Секретаријат додељује средства за суфинансирње 
пројеката у износу од максимално 80% вредности ин-
вестиције.

3. Максимални износ средстава која се додељују по једној 
пријави за

a) Намену I је:    3.200.000,00 динара;
b) Намену II је:    1.600.000,00 динара;
c) Намену III је:      400.000,00 динара;
d) Намену IV је:    3.000.000,00 динара.

4. Једна јединица локалне самоуправе може конкуриса-
ти за највише три намене, односно поднети највише 
три пријаве.

5. Једна јединица локалне самоуправе може да конку-
рише само са једном пријавом по намени. Код наме-
не I i намене II једна пријава може да садржи више 
пројеката, који се односе на више зона школа, а код 
намене III више пројеката, који се односе на више ло-
кација.

6. Рок за подношење пријаве је 10. децембар 2020. годи-
не.

IV Начин подношења пријаве на Конкурс и обавезна доку-
ментација која се подноси на Конкурс  

Пријаве на Конкурс подносе се путем конкурсних образаца 
(који се могу преузети са сајта  Секретаријата) и са припадајућом 
документацијом, достављају поштом или лично преко писарнице 
покрајинских органа, у затвореној коверти на адресу: Покрајин-
ски секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 21101 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, са назнаком на лицу 
коверте:

-	 „Не	отварати	-	Пријава	на	Конкурс	за	суфинансирање	
развоја	саобраћаја	и	путне	инфраструктуре	у	АПВ–	ус-
поравање саобраћаја у зонама школа‘‘,	или

-	 „Не	отварати	-	Пријава	на	Конкурс	за	суфинансирање	
развоја	саобраћаја	и	путне	инфраструктуре	у	АПВ–	бр-
зински дисплеј у зонама школа ‚‘,	или

-	 „Не	отварати	 -	Пријава	на	Конкурс	 за	 суфинансирање	
развоја	саобраћаја	и	путне	инфраструктуре	у	АПВ–	на-
сељено место, зона 30 и зона успореног саобраћаја‘‘,	или

-	 „Не	отварати	-	Пријава	на	Конкурс	за	суфинансирање	
развоја	саобраћаја и путне инфраструктуре у АПВ– се-
мафори‘‘.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС1:

Заједничка документација за све намене:

1. Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за 
учешће на конкурсу (Образац Пријаве се налази на сајту 
Секретаријата);

2. Kарта путева локалне самоуправе са означеним лока-
цијама планираних радова (Л1,Л2,...) и категоријом пу-
тева на којима се планира инвестиција (Лок, Држ II, Држ 
I);

1 Препоручује се да документација буде достављена у регистратору, на 
начин да чини целину са страницама означеним њиховим редним бројем 
и увезана на начин да се онемогући накнадно вађење и уметање листова

3. Фотокопија решења о пореском идентификационом 
броју; 

4. Овлашћење за заступање јединице локалне самоуправе 
(фотокопија картона депонованих потписа);

5. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза 
према Секретаријату, по основу раније потписаних уго-
вора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве 
се налази на сајту Секретаријата);

6. Изјава да се против подносиоца захтева не води кривич-
ни поступак (образац Изјаве се налази на сајту Секрета-
ријата);

7. Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајин-
ског секретаријата за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај у последње 4 године (образац Изјаве се налази на 
сајту Секретаријата);

8. Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве се налази на 
сајту Секретаријата):

a) да ће се наменски и у складу са важећом законском 
регулативом (Закон о буџетском систему, Закон о јав-
ним набавкама и др.) утрошити додељена средства;

b) да ће се Секретаријату достављати  извештаје у 
складу са уговорним обавезама.

9. Техничка документација са предмером и предрачуном, 
на основу које се може приступити извођењу радова. 
Уколико се реализује део/фаза пројекта, неопходно је 
доставити предмер и предрачун за тај део/фазу пројекта 
тј. извод из пројекта, за који се подноси пријава на кон-
курс за доделу средстава. Техничка документација треба 
да је израђена у складу са важећим Законом о планирању 
и изградњи, Законом о безбедности саобраћаја на путе-
вима, Правилником о саобраћајној сигнализацији, као и 
другим прописима који регулишу ову област.

Под техничком документацијом се подразумева, у зависности 
од намене пријаве:

- идејни пројекат
- саобраћајни пројекат
- пројекат техничког регулисања саобраћаја (или извод из 

пројекта техничког регулисања саобраћаја) или
- техничка документација потребна за грађевинску дозво-

лу или за решење о одобрењу извођења радова.

Техничка документација мора да садржи предмер и предра-
чун радова са ПДВ-ом, оверен и потписан од стране одговорног 
пројектанта, не старији од шест месеци. Документ обавезно садр-
жи датум израде.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

Пријава и приложена документација не враћају се подносио-
цима.

Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сма-
трају уредним и то:

Комисија неће узети у разматрање пријаве које се не сма-
трају уредним и то:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у конкурсу)

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени кон-
курсом, односно оне које се не односе на конкурсом 
предвиђене намене)

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни документи, пријаве које су не-
потписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним 
захтеваним бројчаним вредностима, попуњене графит-
ном оловком, пријаве послате факсом или електронском 
поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на одгова-
рајућем обрасцу и које садрже неразумљиве и нечитке 
податке).
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Комисија неће узети у разматрање пријаве оних субјеката који 
су користили средства Секретаријата, а у случају истека уговоре-
ног рока нису поднели Секретаријату финансијске и друге оба-
везне извештаје о утрошку додељених средстава.

V Одлучивање о додели средстава

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај (у даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује 
посебну конкурсну комисију (у даљем тексту: Комисија). Коми-
сија врши преглед и бодовање пристиглих пријава, формира ранг 
листу на основу бодовања и саставља записник.

Покрајински секретар на основу записника и ранг листе Коми-
сије  доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова одлука 
је коначна и против ње се не може уложити правно средство. 

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на зва-
ничној интернет адреси Секретаријата.

VI Уговор о додели средстава

Одлуком о додели средстава утврђују се појединачни износи 
средстава по кориснику.

Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински секре-
тар закључује са корисником средстава уговор о додели средстава.

Обавезни елементи уговора су:

• подаци о кориснику средстава
• износ додељених средстава
• намена за коју се додељују средства
• период на који се закључује уговор
• обавезе корисника средстава
• извештаји који се подносе Секретаријату
• остали елементи од значаја за реализацију уговорених 

активности

VII Праћење извршавања уговора

Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе из-
вештаје (наративни-описни и финансијски) о реализацији пројекта 
и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту: Из-
вештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока утврђеног 
за реализацију пројекта, са припадајућом документацијом.

Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним 
средствима, са комплетном документацијом којом се оправдава 
наменско и законито коришћење добијених средстава, као и пре-
осталих средстава потребних  за реализацију пројекта ( изводе из 
банака, фактуре, уговоре, и другу финансијску документацију) 
овереном од стране овлашћених лица.

Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава, 
према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са 
приложеним документима.

Покрајински секретар решењем може да образује посебну ко-
мисију из редова запослених у Секретаријату за вршење монито-
ринга и непосредне контроле реализације Пројеката.

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су 
предмет уговора, подлежу контроли примене закона у области 
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог 
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције 
Аутономне покрајине Војводине.

Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције 
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења 
средстава по предмету уговора.

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код 
свих јавних публикација и објављивања о активностима, 
мерама и програмима које се финансирају и суфинансирају 
по јавном конкурсу наведу да је у финансирању и суфинан-
сирању истих учествовала Аутономна покрајина Војводина, 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај.

Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити 
у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај путем електронске поште: psegs@vojvodina.gov.rs.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Огњен Бјелић

958.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Ак-
ционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војво-
дини за период од 2015. до 2020. године („Службени лист АПВ”, 
број 42/15), чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Служ-
бени лист АПВ“, бр. 54/19, 12/20, 19/20, 22/20 и 25/20 - ребаланс), 
члана 6. и чл. од 21. до 27. Правилника о условима и начину доде-
ле буџетских средстава за остваривање потреба и интереса мла-
дих на територији Аутономне покрајине  Војводине („Службени 
лист АПВ”, број 3/17, 18/18 и 36/18), Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину (у даљем тексту: Секретаријат) поново рас-
писује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

,,ФОНД ЗА ТАЛЕНТЕ“ 

Пројекти за реализацију програма „Фонд за таленте“ намење-
ни су афирмисаним младим талентима ради подршке и обезбеђи-
вања њиховог континуитета рада и успеха, побољшања услова за 
њихов рад и напредовања. 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИЛАЦА 

– Право на подношење предлога програма имају искључи-
во васпитно-образовне установе са седиштем на терито-
рији АП Војводине

– Подносилац мора да располажe капацитетима за реали-
зацију програма; 

– Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком ор-
ганизацијом, неопходно је доставити доказ о сарадњи с 
том организацијом (протокол, споразум и слично).

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРЕДМЕТА КОНКУРСА

– припрема и учешће младих талената на репрезентатив-
ним такмичењима у земљи или иностранству 

– стручно усавршавање младих талената 
– побољшање услова за рад и унапређивање наставног 

процеса рада с младим талентима у образовној установи
– набавка опреме и учила неопходних за рад с младим та-

лентима 
– студијска усавршавања 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА 

– копије стечених диплома и награда младог талента на 
репрезентативним такмичењима у земљи или иностран-
ству у једној или више области, којима се доказује њего-
ва досадашња успешност и континуитет рада; 

– за студенте, документ којим се доказује постигнут про-
сек изнад 8,50 на студијама; 

– препорука ментора или директора школе; 
– документација која се односи на пројекат (планирано 

такмичење или усавршавање) за који се траже средства. 
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КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА ПРОЈЕКАТА

– постигнути досадашњи резултати ученика или сту-
дента на репрезентативним такмичењима у земљи или 
иностранству

– ниво такмичења за која се потражују средства 
– континуитет успешности младог талента на такмичењима 
– општи успех у редовном школовању
– просек постигнут на студијама
– целисходност предложених метода и активности у раду 

с младим талентом 
– реалан предлог потребних средстава за реализацију 

предвиђених активности 
– препорука ментора или релевантног стручњака 
– активизам студента у струковним или студентским орга-

низацијама 
– досадашње промовисање постигнућа у области умет-

ности (концерти, изложбе) 
– реалан и достижан циљ

Укупан износ средстава који се расподељује по овом конкурсу из-
носи 1.315.000,00 (један милион триста петнаест хиљада) динара.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ПО 
КОНКУРСУ

Јавни конкурс је отворен почев од дана објављивања у дневном 
листу „Дневник“ који је изашао дана 24. новембра 2020. године и 
траје до 4. децембра 2020. године. 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА 

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 CD-ом (који 
треба да садржи скениране све документе у ПДФ формату који се 
достављају уз захтев) у запечаћеној коверти са назнаком „Пријава 
за Јавни конкурс - Фонд за таленте“ на адресу: Покрајински се-
кретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 
Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских органа. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

959.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Ак-
ционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војво-
дини за период од 2015. до 2020. године („Службени лист АПВ“, 
број 42/15), чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Службени 
лист АПВ“, бр. 54/19, 12/20, 19/20, 22/20 и 25/20 - ребаланс) и чл. 
6. и 7. Правилника о условима и начину доделе буџетских сред-
става за финансирање потреба и интереса младих на територији 
АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 3/17, 18/18 и 36/18), 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину (у даљем тексту: 
Секретаријат) поново расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПОДРШКЕ ОСНИВАЊА 

И ОСНАЖИВАЊА РАДА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА 
КОНКУРСА

Подносиоци предлога пројеката по овом Конкурсу могу бити 
искључиво јединице локалне самоуправе са територије Ауто-
номне покрајине Војводине.

Пројекти који се финансирају по основу овог конкурса пред-
стављају пројекте за финансирања функционисања канцеларија 
младих и за младе, кроз набавку опреме потребне за рад канцела-
рија и за реализацију њихових програмских активности, као и за 
хонорар лица ангажованог за рад у канцеларији.

У складу са Правилником, захтев за доделу средстава треба 
посебно да садржи:

– јасно написан предлог пројекта; 
– јасну везу између циљева, задатака и активности; 
– реалан и достижан циљ пројекта; 
– актуелност теме за дату заједницу и допринос за једини-

цу локалне самоуправе; 
– реалан предлог потребних средстава за реализацију ак-

тивности; 
Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком органи-

зацијом, неопходно је доставити доказ о сарадњи с том организа-
цијом (протокол, споразум и слично).

Укупан износ средстава који се расподељује по овом конкур-
су износи 1.135.000,00 (један милион сто тридесет пет хиљада) 
динара.

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 
ПРОЈЕКАТА

Пријаве на конкурс подносе се почев од дана објављивања 
обавештења у дневном листу „Дневник“ који је изашао дана 24. 
новембра 2020. године и траје до 4. децембра 2020. године.

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на одговарајућем 
обрасцу који је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.
sio.vojvodina.gov.rs и достављају се заједно са ЦД-ом (који треба 
да садржи скениране све документе у ПДФ формату који се дос-
тављају уз захтев) у затвореној коверти са назнаком “Пријава за 
Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања 
и оснаживања рада канцеларија за младе“, поштом на адресу: 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла 
Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писарници по-
крајинских органа. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

960.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Ак-
ционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војво-
дини за период од 2015. до 2020. године („Службени лист АПВ”, 
број 42/15), чл. 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Службени 
лист АПВ“, бр. 54/19, 12/20, 19/20, 22/20 и 25/20 - ребаланс), чла-
на 6. и чл. од 21. до 27. Правилника о условима и начину доделе 
буџетских средстава за остваривање потреба и интереса младих 
на територији Аутономне покрајине  Војводине („Службени лист 
АПВ”, број 3/17, 18/18 и 36/18), Покрајински секретаријат за спорт 
и омладину (у даљем тексту: Секретаријат) поново расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ 
ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИЛАЦА 
- Подносиоци предлога пројеката могу бити јединице 

локалне самоуправе, канцеларије за младе, васпит-
но-образовне установе, друге установе и развојне 
агенције јединица локалних самоуправа са терито-
рије АП Војводине. 

- Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком ор-
ганизацијом, неопходно је доставити доказ о сарадњи с 
том организацијом (протокол, споразум и слично).

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Пројекти који се финансирају су пројекти подршке спровођењу 
омладинске политике дефинисане Акционим планом политике за 
младе у АП Војводини за период од 2015. до 2020. године у осам 
области: образовање младих; запошљавање младих; здравље 
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младих и социјална политика према младима; култура и инфор-
мисање младих; активизам и слободно време младих; волонтери-
зам и мобилност младих; безбедност младих; заштита животне 
средине и одрживи развој.

Укупан износ средстава који се расподељује по овом конкурсу 
износи 1.800.150,00  (један милион осамсто хиљада сто педесет) 
динара. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ПО 
КОНКУРСУ

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања обавештења у 
дневном листу „Дневник“ који је изашао дана 24. новембра 2020. 
године и траје до 4. децембра 2020. године.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА 

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који 
је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.
gov.rs и достављају се заједно са CD-ом (који треба да садржи 
скениране све документе у ПДФ формату који се достављају уз 
захтев) Пријавe се достављају у коверти са назнаком „Пријава 
за Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спро-
вођењу омладинске политике“, поштом на адресу: Покрајин-
ски секретаријат за спорт и омладину, Бул. Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских 
органа. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

923. Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о 
непокретностима за репрезентативне потребе Ауто-
номне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

924. Правилник о постуку доделе бесповратних средста-
ва локалним самоуправама у Аутономној покрајини 
Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и 
путне инфраструктуре;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

925. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности подсекретара  Покрајинског секретаријата за 
привреду и туризам; 

926. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за привре-
ду и туризам;

927. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за привре-
ду и туризам;

928. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за привре-
ду и туризам;

929. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за привреду и тури-
зам;

930. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за привреду и туризам;

931. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за привреду и тури-
зам;

932. Решење о престанку рада на положају вршио-
ца дужности помоћника покрајинског секретара за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство;

933. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство;
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934. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство;

935. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за спорт и 
омладину;

936. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за спорт и омладину;

937. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за културу, јавно инфор-
мисање и односе с верским заједницама;

938. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за високо образовање и 
научноистраживачку делатност;;

939. Решење о давању сагласности на Измене Годишњег 
програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови 
Сад за 2020. годину;

940. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 401-6/2020-8;

941. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 401-6/2020-9;

942. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-72;

943. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-73;

944. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-74;

945. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-75;

946. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-76;

947. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-77;

948. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-78;

949. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-79;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

950. Решење о измени Решења о образовању испитних 
одбора за полагање правосудног испита;

951. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбе-
ничког комплета Музичка култура 2, за други разред 
основне школе, писан на словачком језику и писму;

952. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеничког комплета Математика 7, за седми 
разред основне школе, писан на румунском језику и 
писму;

953. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеничког комплета Хемија 7, за седми разред 
основне школе, писан на румунском језику и писму;

954. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеничког комплета Свет око нас 2, за други 
разред основне школе, писан на румунском језику и 
писму;

ОГЛАСНИ ДЕО

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

955. Оглас за постављење сталних судских преводилаца и 
сталних судских тумача знакова слепих, глувих или 
немих лица за подручје виших судова на територији 
Аутономне покрајине Војводине; 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ 

956. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава ло-
калним самоуправама са територије АП Војводине 
за финансирање пројеката из области електронских 
комуникација и информационог друштваза 2020. го-
дину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

957. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава 
локалним самоуправама у Аутономној покрајини 
Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и 
путне инфраструктуре;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

958. Јавни конкурс за финансирање реализације програ-
ма „Фонд за таленте“,

959. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке 
оснивању и оснаживању рада канцеларија за младе;

960. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке 
спровођењу омладинске политике.
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