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OPШTI DEO

1109.
На основу чл. 35. и 36. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број:
37/2014) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист
АП Војводине”, број: 66/2020), Покрајинска влада, на седници
одржаној 23. децембра 2020. године, донела је

обавезе, а пренета су им закључно са 31. децембром 2020. године
- у складу са актом о буџету и годишњим програмом рада / финансијским планом за 2020.годину.
Члан 3.
Рок за повраћај неутрошених буџетских средстава пренетих у
2020. години на рачун извршења буџета АП Војводине јесте 31.
јануар 2021. године.

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ПOВРАЋАJУ НЕУТРОШЕНИХ
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОСТАЛИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
КОЈИ НИСУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ
КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
А ПРИПАДАЈУ ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Износ средстава за повраћај утврђује се као разлика између
средстава која су им пренета из буџета АП Војводине за 2020. годину за редован рад и за реализацију програмских активности
и/или пројеката утврђених годишњим програмом рада и финансијским планом и износа обавеза преузетих у складу с годишњим
програмом рада и финансијским планом за 2020. годину.

Члан 1.

Члан 5.

Овом уредбом уређују се рокови, начин утврђивања и поступак
повраћаја неутрошених буџетских средстава на рачун извршења
буџета Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: буџет
АП Војводине) од стране осталих корисника јавних средстава
Аутономне покрајине Војводине, који припадају јавном сектору,
а нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора АП
Војводине (у даљем тексту: остали корисници јавних средстава).

Остали корисници јавних средстава из члана 1. став 2. дужни
су да - најкасније до 28. јануара 2021. године - директном буџетском кориснику који му је средства пренео достави податке о
износу средстава за повраћај, утврђен на начин прописан овом
уредбом, на обрасцу ПКЈС - Повраћај средстава осталих корисника јавних средстава, који је саставни део ове уредбе.

Члан 4.

Члан 6.

У смислу става 1. под осталим корисницима јавних средстава подразумевају се: јавна предузећа која је основала Аутономна покрајина
Војводина (у даљем тексту: АП Војводина) и правна лица над којима
АП Војводина има директну или индиректну контролу над више од
50% капитала или више од 50% гласова у органу управљања.

Директни буџетски корисник који је пренео средства дужан је да провери податке из обрасца ПКЈС и податке из извештаја о реализацији програмских активности и/или пројеката спроведених у складу с програмом
рада, односно финансијским планом осталог корисника јавних средстава.

Члан 2.

Члан 7.

Повраћај средстава из члана 1. односи се на средства која остали корисници јавних средстава нису утрошили за финансирање
расхода и издатака у 2020. години, односно за која нису преузели

Након провере података из обрасца ПКЈС, директни буџетски корисник га оверава и доставља Покрајинском секретаријату за финансије за потребе евидентирања потраживања у
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главној књизи консолидованог рачуна трезора за износ средстава који је утврђен као обавеза за повраћај у корист буџета АП
Војводине.
Члан 8.
Средства пренета из буџета АП Војводине у 2020. години за
финансирање редовног рада осталих корисника јавних средстава
у тој години, за која нису преузете обавезе до краја 2020. године,
не могу се користити у 2021. години.
Члан 9.
Средства или део средстава - примљених из буџета АП Војводине за 2020. годину за реализацију одређених програма, односно програмских активности и/или пројеката, планираних у
годишњем програму рада и финансијском плану - могу остати
на коришћењу код осталих корисника јавних средстава уколико
њихова реализација из оправданих разлога није започета или ако
је у току, уз писану сагласност директног буџетског корисника
који је средства пренео.
Члан 10.
Остали корисници јавних средстава из члана 9. подносе захтев
за задржавање неутрошених средстава директном буџетском кориснику који је исплатио та средства, на обрасцу ПКЈС/1 - Захтев
за оцену оправданости, који је саставни део ове уредбе.
Директни буџетски корисник цени оправданост захтева осталих корисника јавних средстава за задржавање неутрошених
средстава и - уколико сматра оправданим - даје сагласност да

23. децембар 2020.

неутрошена средства у траженом износу остану на коришћењу
код осталих корисника јавних средстава за намену утврђену годишњим програмом рада / финансијским планом, односно за реализацију програмских активности и/или пројеката.
Средства из претходног става овог члана остали корисници
јавних средстава дужни су да укључе у годишњи програм рада,
односно у финансијски план за 2021. годину.
Члан 11.
Са средствима пренетим осталим корисницима јавних средстава из буџета АП Војводине ранијих година, која до краја 2020.
године нису утрошена за намену за коју су добијена - у складу
с годишњим програмом рада односно финансијским планом, поступа се у складу са овом уредбом.
Члан 12.
Покрајинска уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, a
примењује се од 1. јануара 2021. године.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-5668/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

2

1

САГЛАСНОСТ с наведеним подацима оверава
ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК
__________________________________

Назив
конта

Екон.
класиф.
(субаналитички конто)

3

Програмска
активност/
пројекат
(шифра)
4

Свега:

Програмска
активност/
пројекат
(назив)
5

Средства из
ранијих година
пренета у 2020.
годину
6

Пренета
средства у
2020. годину
на основу
сагласности из
2019. године
7(5+6)

Укупнo пренета
средства

8

9

Плаћене
обавезе у 2020.
години из
колоне 8

10 (8-9)

Износ средстава за
повраћај у буџет

___________________________________
(овлашћено лице)

ОСТАЛИ КОРИСНИК ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Износ преузетих
обавеза у
2020.години
са обавезама
пренетим из
претходних
година

Сa рачуна извршења буџета АП Војводине од стране _____________________________________________________________________________________
(назив директног буџетског корисника који је пренео средства)
Средства исплаћена у 2020. години и пренета из ранијих година у 2020. годину, јесу средства за следеће намене:

ПИБ __________________ МБ __________________Седиште ____________________Адреса _____________________
Број рачуна ____________________ Назив рачуна ______________________________

Остали корисник јавних средстава буџета Аутономне покрајине Војводине _______________________________________________________________

ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ОСТАЛИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ

Образац ПКЈС

23. децембар 2020.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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_______________________________________________
(назив осталог корисника јавних средстава)
______________________

23. децембар 2020.
Образац ПКЈС/1

___________________

(ПИБ)

(Матични број)

____________________________________________
(Седиште и адреса)
________________________________________________
(директни буџетски корисник који је пренео средства)

ЗАХТЕВ ЗА ОЦЕНУ ОПРАВДАНОСТИ
преноса неутрошених буџетских средстава у наредну буџетску годину
Програмска активност/пројекат (навести шифру и назив) 1
_____________________________________________________________________________________
Износ обавеза преузетих закључно са 31.12. 2020. године ___________________________________
Пренета средства из буџета за реализацију програмске активности/пројекта закључно са 31.12. 2020. године _________________
______________________________________________________________
Износ неутрошених средстава на дан 31.12. 2020. године ____________________________________
Молим да неутрошена средства - у износу од __________________ - остану на коришћењу у наредној буџетској години осталом
кориснику јавних средстава за реализацију програмске активности/пројекта, односно за намену утврђену програмом рада и финансијским планом до окончања активности, а најкасније до ________________ године.
Образложење
Програмска активност/пројекат није реализован због следећих разлога: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Планирани рок завршетка програмске активности/пројекта: ________________________________________________________________
_____________________
Овлашћено лице осталог корисника јавних средстава
__________________________________
_________________________године
(датум)
_______________________________________________
(назив директног буџетског корисника)

1 За сваку програмску активност/пројекат потребно је доставити посебан Захтев за оцену оправданости

23. децембар 2020.
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САГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
У НАРЕДНУ БУЏЕТСКУ ГОДИНУ2

На основу захтева за оцену оправданости преноса средстава у наредну буџетску годину, заведеног у _____________________
____________________________________________ под бројем___________,
(назив директног буџетског корисника)
даје се сагласност да неутрошена средства - у износу од _________________ - остану на коришћењу осталом кориснику јавних
средстава
________________________________________________________________________________
(назив осталог корисника јавних средстава)
за реализацију _____________________________________________________________
(назив програмске активности/пројекта)
и обавезује се да их уврсти у годишњи програм рада/финансијски план за 2021. годину.
Нови рок за реализацију програма/програмске активности/пројекта ______________године.

_______________________ године
(датум)

Овлашћено лице директног буџетског корисника
_____________________________

2 Сагласност за пренос неутрошених буџетских средстава у наредну годину доставити уз сваки појединачни Захтев за оцену оправданости

1110.
На основу члана 15. и 16. ст. 1. и став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине, бр37/2014, 54/2014 - др. одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), у
вези са чланом 11. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“,
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
- испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020 ) и чланом 18. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, број 125/2003,
12/2006 и 27/2020), покрајинскa секретаркa за финансије доноси
УПУТСТВО
O ИЗМЕНИ УПУТСТВА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАЧУНОВОДСТВЕНОМ
ОБУХВАТАЊУ ПОПИСА
ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА УКЉУЧЕНИХ
У КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
И СРЕДСТАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ДАТЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
Члан 1
У Упутству о организацији и рачуноводственом обухватању
пописа имовине и обавеза буџетских корисника укључених у
консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине и

средстава јавне својине Аутономне покрајине Војводине дате на
коришћење другим правним лицима („Службени лист АП Војводине“, број 49/2014, 51/2014, 3/2015 и 48/2015), у члану 23. мења се
став 2 који гласи:
„Захтев за усаглашавање стања потраживања и обавеза, Буџетски корисник је дужан да упути свом дужнику, односно повериоцу уколико од њега није добио захтев за усаглашавање стања,
најкасније до 25. јануара текуће године, са стањем на дан 31. децембар предходне године, a рок за достављање пописа неизмирених обавеза и потраживања је 5 дана од пријема захтева.“
Члан 2
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 102- 404-230/2014-02
Дана: 21. децембар 2020. године
ПОКРАЈИНСКA СЕКРЕТАРKA ЗА ФИНАНСИЈЕ
СМИЉКА ЈОВАНОВИЋ
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23. децембар 2020.

ПОСЕБНИ ДЕО
1111.

1113.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број:
37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број: 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон), чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада,
на седници одржаној 23. децембра 2020. године, донела је

На основу члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14) и
члана 4. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број: 54/14) Покрајинска влада, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

РЕШЕЊЕ
I
Ливиа Корпонаи поставља се за вршиоца дужности помоћника
покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, на период од три месеца.

Недељко Ковачевић, дипломирани економиста, поставља се
за директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине, на период од четири године.
II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-125/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-205/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1112.
На основу члана 13. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број: 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17-др. Закон, 95/18-др.закон и 86/19 –
др. закон), чл. 32. тачка 8, чл. 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14)
и члана 4. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број: 54/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1114.
На основу члана чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14), чл. 4. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“,
број: 54/14), а у вези са чл. 13. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон и 86/19 – др. закон), Покрајинска влада, на
седници одржаној 23. децембра 2020. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
I
Недељку Ковачевићу, престаје дужност вршиоца дужности директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

I
Оту Нађу, престаје дужност заменика директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, истеком времена на које је постављен.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-124/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 031-10/2020/114
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

23. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1115.

Број 67 - Страна 2117
II

На основу члана чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14),
чл. 4. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе
за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Службени
лист Аутономне покрајине Војводине“, број: 54/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-208/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

I
Ото Нађ, поставља се за заменика директора Управе за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 031-10/2020/115
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

1118.
На основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ‘‘ број: 37/14), члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Туристичке
организације Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/02, 4/08
и 52/15), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. децембра
2020. године, д о н е л а је

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1116.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 27.
став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВˮ, број: 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 локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број:
21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон и 95/18 – др. закон), Покрајинска
влада, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
Наташа Павловић, доктор наука из области туризма, разрешава се дужности вршиоца дужности директорке Туристичке
организације Војводине, Нови Сад.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

РЕШЕЊЕ

127 Број: 022-637/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

I
Катици Узелац вршиоцу дужности помоћника покрајинског
секретара за привреду и туризам у Сектору за рад и запошљавање, престаје рад на положају подношењем писмене оставке.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-207/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1117.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1119.
На основу члана 32. тачка 12. и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ” број: 37/14), члана 6. став 2. Покрајинске скупштинске
одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 18/02, 4/08 и 52/15), Покрајинска влада, на
седници одржаној 23. децембра 2020. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

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 јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 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 23. децембра 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Пелт Илона, дипломирани економиста, поставља се за
вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за
привреду и туризам, на период од три месеца.

Наташа Павловић, доктор наука из области туризма, именује
се за директорa Туристичке организације Војводине, Нови Сад,
на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-638/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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23. децембар 2020.

1120.

1122.

На основу члана 32. тачка 12, члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), члана 40. став 3. Закона о туризму („Службени гласник РС”, број: 17/19), као и члана 6. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), Покрајинска
влада, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, д о н е л а је

На основу члана 32. тачка 12, члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), члана 40. став 3. Закона о туризму („Службени гласник РС”, број: 17/19), као и члана 6. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), Покрајинска
влада, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Туристичке организације Војводине, због истека мандата:
председник:
- Милан Ђурић, из Стајићева;
чланови:
- Анамарија Рехак, из Руског Крстура;
- Вања Жарковић, из Новог Сада.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Разрешавају се дужности у Управном одбору Туристичке организације Војводине, због истека мандата:
председник:
- Ивана Бјелетић, из Зрењанина;
чланови:
- Игор Стаменковић, из Новог Сада;
- Корнелија Мирић Наместовски, из Бачке Тополе;
- Јована Перошевић, из Новог Сада;
- Милош Дробњак, из Новог Сада.
II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-20/2020-01
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1121.
На основу члана 32. тачка 12. члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број: 37/14), члана 40. став 3. Закона о туризму („Службени гласник
РС”, бр. 17/19), те члана 6. став 2. и члана 11. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), Покрајинска
влада, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Туристичке организације Војводине, Нови
Сад, на период од четири године, именују се:
за председницу:
- Тамара Шите, дипломирана професорка географије, из
Темерина;
за чланa:
- Јована Радић, дипломирана економисткиња, из Ђурђева;
- Мирјана Мунџић Крнчевић, дипломирана правница, из Новог Сада, представница запослених Покрајинског секретаријата за привреду и туризам Аутономне покрајине Војводине.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-20/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-19/2020-01
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1123.
На основу члана 32. тачка 12, члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), члана 40. став 3. Закона о туризму („Службени гласник РС”, број: 17/19), као и члана 6. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), Покрајинска
влада, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Туристичке организације Војводине, Нови
Сад, на период од четири године, именују се:
за председницу:
- Марина Балабан, дипломиранa менаџерка у туризму, из
Бача;
за чланове:
- Милица Зарић, дипломирана економисткиња, из Србобрана;
- Драгана Драгојловић, дипломирана економисткиња, из
Сремских Карловаца;
- Милица Шушњић, струковна економисткиња, из Новог Сада, представница запослених Туристичке организације Војводине;
- Вера Кострешевић, дипломирана економисткиња, из
Новог Сада, представница запослених Покрајинског секретаријата за привреду и туризам Аутономне покрајине
Војводине.

23. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1126.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-19/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

Број 67 - Страна 2119

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/12 – УС РС), члана 48. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10
и 55/13 ), члана 32. став 1. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
23. децембра 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

1124.

I

На основу члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 54/14 - др. 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“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон
и 86/19 – др. закон), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Николина Ивошевић, дипломирани економиста, именује се
за члана Управног одбора Студентског центра „Суботица” у Суботици, као представник запослених, до истека мандата поменутог управног одбора.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Диана Миловић из Новог Сада, поставља се за вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, на период од три месеца.

127 Број: 022-582/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-614/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1127.
На основу члана 32. став 1. тачка 9, као и чл. 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чл. 240. и 247. Закона о
раду („Службени гласник РС”, број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),
Покрајинска влада, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ

1125.
На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон и 95/18 - др. закон), члана 27.
став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17 и
24/19) и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
Овлашћује се Владимир Галић, потпредседник Покрајинске
владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне
средине да, у име оснивача, закључи Анекс II Kолективног уговора за Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I
Предрагу Радовићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова у Сектору за социјалну политику, престаје рад на
положају, подношењем писмене оставке.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 031-102/2020-02
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-611/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1128.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), и члана 247. Закона о раду („Службени
гласник РС”, број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- Одлука
УС РС и 113/17), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, донела је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

23. децембар 2020.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

Овлашћује се Предраг Вулетић, покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова, да у име
оснивача закључује колективне уговоре код установа социјалне
заштите, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-5665/2020-1
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 11-76/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1131.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Румуна („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 3/10) и
члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. децембра
2020. године, донела је

1129.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра за
привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 4/08), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, д о н е л а ј е

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al
Românilor din Voivodina за 2020. годину, које је усвојио Управни
одбор, на седници одржаној 20. новембра 2020. године.
II

РЕШЕЊЕ

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

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Установе ‒ Центaр за привредно-технолошки развој Војводине
за период јануар‒децембар 2020. године, које је донео Управни
одбор Установе – Центaр за привредно-технолошки развој Војводине, на 14. седници одржаној 17. децембра 2020. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-28/2020-01
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-5665/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1130.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1132.
На основу члана 10. став 2. тачка 5. Покрајинске скупштинске
одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист
АПВ“, број: 53/16) и чл. 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23.
децембра 2020. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе ‒ Центра за
привредно-технолошки развој Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 4/08), као и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, д о н е л а ј е

Даје се сагласност на Одлуку o расподели добити за 2019. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број: 2859/XXXI-4,
коју је донeo Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, на XXXI седници одржаној 3. августа 2020. године.
II

РЕШЕЊЕ

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Установе ‒ Центaр за привредно-технолошки развој Војводине за 2020.
годину, који је донео Управни одбор Установе – Центaр за привредно-технолошки развој Војводине, на 14. седници одржаној 17.
децембра 2020. године.

127 Број: 023-12/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

23. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1133.
На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број: 37/14), члана 14. став 1. тачка 1. и члана 16. став 2. Уговора о
оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање
развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, са Изменама Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић,
које је усвојила Скупштина Друштва, на 19. седници, одржаној 16.
јануара 2013. године, те са Изменама и допунама Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, које је усвојила
Скупштина Друштва на 35. седници, одржаној 1. јуна 2015. године,
Изменама и допунама Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора
„Парк Палић”, Палић, које је усвојила Скупштина Друштва на 44.
седници, одржаној 4. новембра 2016. године, као и са Изменама и
допунама Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, које је усвојила Скупштина Друштва на 54. седници,
одржаној 30. октобра 2017. године, Покрајинска влада, на седници
одржаној 23. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 06 – Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Програм 0607 Систем јавне управе, Програмска активност
1004 Администрација и управљање, функционална класификација 111 Извршни и законодавни органи, извор финансирања 01
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација
463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 3.500.000,00
динара (словима: три милиона пет стотина хиљада динара и
00/100), 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 3.500.000,00
динара.

I
Даје се сагласност на Програм о измени и допуни Програма
пословања ДОО „Парк Палић”, Палић за 2020. годину, који је усвојила Скупштина Друштва, на 80. седници одржаној 10. децембра 2020. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је Министарству
правде, Управи за извршење кривичних санкција, Окружном затвору у Новом Саду за финансирање адаптације кухиње за лица
лишена слободе.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 501-195/2020
Нови Сад, 23. децембар 2020. године
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ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1134.
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, 72/19 и 149/20), те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, број 54/19), као и члана
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, д о н о с и

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-7/2020-105
Нови Сад, 23. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

23. децембар 2020.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1109. Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава
који нису укључени у систем консолидованог рачуна
трезора Аутономне покрајине Војводине а припадају
јавном сектору;

2111

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
1110. Упутство о измени Упутства о организацији и рачуноводственом обухватању пописа имовине и обавеза буџетских корисника укључених у консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине и
средстава јавне својине Аутономне покрајине Војводине дате на коришћење другим правним лицима;

2115

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1111. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за образовање, прописе,
управу и националне мањине-националне заједнице;
1112. Решење о престанку дужности вршиоца дужности
директора Управе за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине;
1113. Решење о постављењу директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
1114. Решење о престанку дужности заменика директора
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине;
1115. Решење о постављењу заменика директора Управе за
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
1116. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за привреду и туризам;
1117. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за привреду и туризам;
1118. Решење о престанку дужности вршиоца дужности
директора Туристичке организације Војводине;
1119. Решење о именовању директора Туристичке организације Војводине;
1120. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине;

2116
2116
2116
2116
2117
2117
2117
2117
2117

Редни број

Предмет

Страна

1121. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Војводине;
1122. Решење о разрешењу председника и чланова Упрвног одбора Туристичке организације Војводине;
1123. Решење о именовању председника и чланова Упрвног одбора Туристичке организације Војводине;
1124. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретра Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1125. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1126. Решење о именовању члана Управног одбора Студентског центра „Суботица“ у Суботици
1127. Решење о давању овлашћења Владимиру Галићу,
потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском
секретару за урбанизам и заштиту животне средине, за закључење Анекса II Колективног уговора за
Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
1128. Решење о давању овлашћења Предрагу Вулетићу покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова, за закључивање колективних уговора код установа социјалне заштите
чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина;
1129. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Установе – Центар за приврено-технолошки развој Војводине за период јануар –
децембар 2020. године;
1130. Решење о давању сагласности ан Измене и допуне
Програма рада Установе – Центар за приврено-технолошки развој Војводине за 2020. године;
1131. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођански Румуна - Institutul de Culturã al Românilor din
Voivodina за 2020. годину;
1132. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2019. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1133. Решење о давању сагласности на Програм о измени
и допуни Програма пословања доо „Парк Палић“
Палић за 2020. годину;
1134. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-105.
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