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1135.

На основу Закона о платама у државним органима и јавним 
службама („Службени гласник РС”, број: 34/2001, 62/2006 – др. 
закон, 63/2006 – испр. др. закона, 116/2008 – др. закони, 92/2011, 
99/2011 – др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 – др. за-
кон, 113/2017, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон), а у вези 
с чланом 27. Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број: 21/2016, 113/2017,113/2017 – др. закон, 95/2018 ‒ др. закон 
и 86/2019 ‒ др. закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата именованих и постављених лица и запослених 
у државним органима („Службени гласник РС”, број: 44/2008 – 
пречишћен текст, 2/2012, 113/2017 – др. закон, 23/2018, 95/2018 
– др. закон и 86/2019 – др. закон), Уредбом о накнади трошкова и 
отпремнини државних службеника и намештеника („Службени 
гласник РС”, број: 98/2007 ‒ пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015), 
као и на основу чл. 35. и 36. став 1. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 
2020. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ
О ПЛАТАМА, НАКНАДИ ТРОШКОВА,

ОТПРЕМНИНИ И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 
ПОСТАВЉЕНИХ

И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Покрајинској уредби о платама, накнади трошкова, отпрем-
нини и другим примањима постављених и запослених лица у ор-
ганима Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015, 44/2015, 
61/2016, 30/2017, 26/2018, 28/2019 и 16/2020), у члану 18. став 1. 
бришу се речи: „Постављена и″ .

У ставу 2. истог члана бришу се речи: „постављеног или″.

Члан 2.

У члану 19. став 1. бришу се речи: „Постављена и″ .

У ставу 2. истог члана бришу се речи: „постављеног или″.

Члан 3.

Члан 20. мења се и гласи: 

„Запослени за сваки сат прековременог рада има право на 
увећану плату у износу вредности радног сата основне плате за-
посленог, увећаног за 26%.

Изузетно од става 1. овог члана, на захтев запосленог и уз са-
гласност послодавца, ако дозвољава организација рада, часови 
прековременог рада могу месечно да се прерачунају у слободне 
сате тако што за сваки сат прековременог рада запослени има 
право на сат и по слободно.

Месечно прерачунате слободне сате за рад дужи од пуног рад-
ног времена запослени мора да искористи у току наредна три ме-
сеца.

Запосленом који не искористи слободне сате због престанка 
радног односа или из других оправданих разлога, исплатиће се 
увећана плата из става 1. овог члана.″. 

Члан 4.

Члан 24. мења се и гласи:

„Постављено лице има право на накнаду плате због престан-
ка радног односа сходном применом одредаба закона којим се 
уређују права службеника у случају престанка рада на поло-
жају.″.

Члан 5.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 120-101/2020-1
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14), члана 
21. Пословника Покрајинске владе („Службени лист АПВ“ број: 
28/19 И 30/19-исправка), Покрајинска влада, на седници одржаној 
28. децембра 2020. године,  д о н е л а   ј е

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ 

И ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ 
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  

Члан 1.

Образује се Савет за координацију и праћење активности у 
области економског развоја на територији Аутономне покрајине 
Војводине (у даљем тексту: Савет), као повремено радно тело 
Покрајинске владе.  

Члан 2.
У Савет се именују: 

За председника: 

- Бранко Ћурчић, потпредседник Покрајинске владе; 

За заменика председника:
- Огњен Бјелић, покрајински секретар за енергетику, 

грађевинарство и саобраћај;

За чланове:

- Ненад Иванишевић, покрајински секретар за привреду 
и туризам;

- Душан Шпановић, заменик покрајинског секретара за 
урбанизам и заштиту животне средине;

- Видосава Ендерић, вршилац дужности помоћника по-
крајинског секретара за регионални   развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу.

Члан 3.

Задатак Савета је да:

- прати рад покрајинских секретаријата у чијем делокругу 
су послови покрајинске управе у области регионалног и 
привредног развоја.

- разматра иницијативе покрајинских органа у чијем де-
локругу су послови покрајинске управе у области регио-
налног и привредног развоја.

- предлаже Покрајинској влади доношење аката које се 
односе на области развоја и унапређења наведених об-
ласти.

- о предузетим активностима Савет доставља Покрајин-
ској  влади шестомесечни извештај, ради информисања.

Члан 4.

За обављање послова из члана 3. ове одлуке, председнику, 
заменику председника и члановима Савета не припада накнада 
(путни трошкови, дневнице итд.)

Члан 5.

У раду Савета по потреби, без права одлучивања, могу 
учествовати и представници других институција када се разма-
трају питања од интереса за ове субјекте.

Члан 6.

На рад Савета примењују се одредбе Пословника Покрајинске 
владе.

Члан 7.

Стручне, административне и оперативне послове за потребе 
Савета обавља Покрајински секретаријат за привреду и туризам. 

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

 
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-215/2020
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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На основу члана 14. став 3. Покрајинске уредбе о грађевин-
ском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 42/18) и члана 26. став 2, 
као и чл. 35. и 36. став 2, а у вези с чланом 32. тачка 13. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 28. децембра 2020. године,  д о н е л а  је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1. 

У Одлуци о образовању Комисије за отуђење грађевинског 
земљишта из јавне својине Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 28/18 и 4/20; у даљем 
тексту: Одлука), члан 4. мења се и гласи:

„За председника Комисије именује се:

- Небојша Војновић, вршилац дужности помоћника по-
крајинског секретара за енергетику, грађевинарство и са-
обраћај.

За чланове Комисије именују се:

- Марица Татић, службеница запослена у Секретаријату 
Покрајинске владе, члан;

- Ана Караџић, службеница запослена у Секретаријату 
Покрајинске владе, члан;

- Катарина Зеленика, службеница запослена у Управи за 
имовину Аутономне покрајине Војводине, члан.”.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-67/2018-01
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1138.

На основу члана 6. став 2. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања иско-
ришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Слжбени гласник 
РС”, број: 16/18), као и чл. 26. став 2., 35. и 36. став 2., а у вези 
с чланом 32. тачка 13. Покрајинске скупштинске одлуке о По-

крајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 2020. го-
дине, д о н е л а  је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА 
У ЗАКУП ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1. 

У Одлуци о образовању Комисије за спровођење поступка 
давања у закуп објеката у јавној својини Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине”, бр. 28/17, 33/18 и 
4/20), члан 5. мења се и гласи:

„За председника Комисије именује се:

- Небојша Дракулић, вршилац дужности помоћника по-
крајинског секретара за енергетику, грађевинарство и са-
обраћај.

За чланове Комисије именују се:

- Александра Меденица, службеница запослена у Уп-
рави за имовину Аутономне покрајине Војводине, 
члан;

- Катарина Зеленика, службеница запослена у Управи 
за имовину Аутономне покрајине Војводине, члан;

- Биљана Николић, службеница запослена у Управи за 
заједничке послове покрајинских органа, члан.

Стручне, административне и оперативне послове за потребе 
Комисије обавља Управа за имовину Аутономне покрајине Војво-
дине.”.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-27/2017-01
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1139.

На основу члана 51. став 5. Колективног уговора за органе Ау-
тономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 58/18 
и 4/19 - Анекс) и чл.  35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра  2020. го-
дине,  д о н е л а  је

ПОСЕБНИ ДЕО
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ

СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ДОДЕЛУ

 СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ

I

У Решењу о образовању Стручне комисије за давање мишљења 
за доделу солидарне помоћи („Службени лист АПВ“, број: 10/20), 
тачка III став 2. алинеје 1, 5. и 6.  мењају се и гласе:

- за председника: 

 доц. др Мирка Лукић-Шаркановић, заменица по-
крајинског секретара за високо образовање и научноис-
траживачку делатност;

- за члана: 

 Биљана Николић, самостална саветница – шеф одсека 
у Управи за заједничке послове покрајинских органа;

- за заменика члана: 

 Бојана Мишковић, саветница у Управи за заједничке 
послове покрајинских органа.

II

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-26/2020-1
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1140.

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 28. децембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Золтан Кудлик, мастер економиста из Суботице, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 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, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1141.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени глас-
ник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18-др. закон), чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14),Покрајинска влада, на 
седници одржаној 28. децембра 2020. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Славко Тодоровић, дипломирани инжењер машинства, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника директора Управе за 
заједничке послове покрајинских органа, почев од 1. јануара 2021. 
године, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-210/2020
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1142.

На основу члана 7. став 2, члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АП Војводине“ број: 13/09 и 2/10) и члана 32. 
став 1. тачка 12, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),Покрајинска 
влада, на седници одржаној 28. децембра 2020. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е   

I

Р а з р е ш а в а ј у  се дужности у Управном одбору Фонда 
„Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине:

- Председник:

 Иштван Пастор, 

- Заменик председника:

 Огњен Бјелић,

- Чланови:
 Давор Вукосављевић, 
 Ведран Тешић, 
 Душан Бабић.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-29/2020
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић



28. децембар 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 68 - Страна 2127

1143.

На основу члана 7. став 2. члана 8. Покрајинске скупштинске 
одлуке о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне по-
крајине Војводине („Службени лист АП Војводине“ број: 13/09 и 
2/10), члана 32. став 1. тачка 12. и члана 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. 
децембра 2020. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Фонда „Европски послови“ Аутономне по-
крајине Војводине, на период од четири године, и м е н у ј у  с е:

- За председника:

 Иштван Пастор, председник Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине,

- За заменика председника:

 Александар Софић, покрајински секретар за регио-
нални развој, међурегионалну сарадњу сарадњу и ло-
калну самоуправу,

- За чланове:

 Давор Вукосављевић, мастер економиста из Новог 
Сада,

 Даница Вукајловић, дипломирани инжењер заштите 
на раду – мастер из Новог Сада,

 Душан Бабић, дипломирани економиста из Новог 
Сада.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-30/2020
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1144.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, брoj: 7/08 и 22/11) и 
члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. децембра 
2020. године,  д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войво-
дянских Руснацох за 2020. годину, које је усвојио управни одбор 
Завода за културу војвођанских Русина на седници одржаној 20. 
октобра 2020. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-29/2020-01
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1145.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 28. децембра  2020. године,   донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Дома 
здравља „Нови Сад“ Нови Сад:

1. Проф. др Миодраг Драпшин; представник оснивача;
2. Др Александра Илић, представница оснивача;
3. Др Сања Бошковић, представница запослених;
4. Неда Терзић, представница запослених;

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-646/2020
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1146.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 28. децембра 2020. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Дома здравља „Нови Садʺ Нови Сад именују 
се:

- за председника:
 Др Јелена Ђокић, доктор медицине, спец. радиологије, 

представница   оснивача;

- за чланове:
1. Др Александра Данчиловић, доктор стоматологије, 

представница  оснивача;
2. Неда Терзић, доктор техничких наука, област људски 

ресурси, представница запослених.

Председник и чланови Управног одбора у Дому здравља „Нови 
Садʺ Нови Сад, именују се на период од четири године.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-647/2020
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1147.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину 
(„Службени лист АПВ”, број: 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 28. децембра 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 Интервен-
цијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резер-
ва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања буџета,  економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секре-
таријату за здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здрав-
ствених установа, Програмска активност 1001  Изградња и опремање 
здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војво-
дина, функционална класификација 760 Здравство некласификовано 
на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и при-
мања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организацијама 
за обавезно социјално осигурање, 4642 Капиталне дотације орга-
низацијама за обавезно социјално осигурање, износ од 477.600,00  
динара (словима: четири стотине седамдесет седам хиљада шест 
стотина динара и 00/100), 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 477.600,00 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 Институту за здравствену 
заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад,  за финансирање 
набавке медицинске опреме ‒ пацијент монитора. 

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: 401-7/2020-106
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1148.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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), 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 28. децембра 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 Раз-
делу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 
1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска 
активност 1001  Изградња и опремање здравствених установа у 
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
номскa класификацијa 464 Дотације организацијама за обавезно 
социјално осигурање, 4642 Капиталне дотације организацијама 
за обавезно социјално осигурање, износ од 5.559.200,00 динара 
(словима: пет милиона пет стотина педесет девет хиљада две 
стотине динара и 00/100) због недовољно планираних 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 5.559.200,00 
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 Општој болници Вршац, за 
финансирање Пројекта дигитализације стационарних конвен-
ционалних радиографских система за потребе службе за радио-
лошку дијагностику. 

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: 401-7/2020-107
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1149.

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, 
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113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), 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 28. децембра 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 од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, из-
вор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,  еко-
номска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства ре-
зерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за 
здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених 
установа, Програмска активност 1001  Изградња и опремање 
здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП 
Војводина, функционална класификација 760 Здравство некла-
сификовано на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економскa класификацијa 464 До-
тације организацијама  за обавезно социјално осигурање, 4642 
Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално 
осигурање, износ од 4.800.000,00  динара (словима: четири 
милиона осам стотина хиљада динара и 00/100), због недо-
вољно планираних 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 4.800.000,00 
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 Општој болници Врбас за 
финансирање набавке једног мобилног радиографског апарата у 
износу од 4.800.000,00 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: 401-7/2020-108
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1150.

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), 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 28. децембра 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, одобра-
ва се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, 
Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, 
Програмска активност 1001  Изградња и опремање здравствених 
установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина, функ-
ционална класификација 760 Здравство некласификовано на дру-
гом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организацијама  
за обавезно социјално осигурање, 4642 Капиталне дотације 
организацијама за обавезно социјално осигурање, износ од 
4.934.400,00  динара (словима: четири милиона девет стотина 
тридесет четири хиљадe четиристо динара и 00/100), због не-
довољно планираних 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 4.934.400,00 
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 Институту за онкологију 
Војводине, Сремска Каменица, за финансирање набавке централ-
не станице за мониторинг у интензивној нези и једног транспорт-
ног монитора у износу од 3.093.600,00 (са урачунатим ПДВ-ом) 
и за финансирање набавке цитокоморе за растварање цитостати-
ка за одељење гинекологије у износу од 1.840.800,00 динара (са 
урачунатим ПДВ-ом) што укупно износи 4.934.400,00 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: 401-7/2020-109
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1151.

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), 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 
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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 28. децембра 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 15 Покрајински секретаријат за спорт и омладину, 
Глава 01 Покрајински завод за спорт и медицину спорта, Про-
грам 1301 Развој система спорта,  Програмска активност  1004 
Контрола транспарентности спортиста и праћење стања антро-
полошких карактеристика становништва у АП Војводини, функ-
ционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ од  
870.932,84 динара (словима: осам стотина седамдесет хиљада 
девет стотина тридесет два динара и 84/100), на економској кла-
сификацији 423 Услуге по уговору, односно 4232 Компјутерске 
услуге, а због непланираних средстава на апропријацији за реа-
лизацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за ап-
ропријације из става 1. ове тачке увећавају се за  870.932,84 ди-
нара.

2.   Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Покрајинском 
заводу за спорт и медицину спорта,  а намењено је за  финанси-
рање набавке Windows, Microsoft Office, и антивирус програма 
ради заштите и безбедности података на приоритетним рачуна-
рима.

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

стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину, По-
крајински завод за спорт и медицину спорта и Покрајински се-
кретаријат за финансије.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-110
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1152.

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), 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  28. децембра 2020. го-
дине,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
127 БРОЈ: 401-7/2020-27, ОД   27. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

1. У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТ-
СКЕ РЕЗЕРВЕ 127 БРОЈ: 401-7/2020-27 ОД 27. МАРТА 2020. ГО-
ДИНЕ („Службени лист АП Војводине“, број: 22/20) у тачки  1. 
став 1. број и речи: „11.721.535,49 динара (словима: једанаест ми-
лиона седам стотина двадесет једна хиљада пет стотина тридесет 
пет динара и 49/100)“ замењује се бројем и речима: „10.850.602,65 
динара (десет милиона осам стотина педесет хиљада шест сто-
тина два динара и 65/100)“ и  у истом ставу у табели, брише се  
распоред средстава: 

„

Раздео 15 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 870.932,84

Глава  1501 Покрајински завод за спорт и медицину спорта 870.932,84

Програм 1301 Развој система спорта 870.932,84

Програмска
активност / пројекат 

1004 Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополош-
ких карактеристика становништва у АП Војводини 870.932,84

Функционална
класификација 810 Услуге рекреације и спорта 870.932,84

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета  870.932,84

Економска
класификација 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 746.620,52

4111 Плате, додаци и накнаде запослених  746.620,52

412 Социјални доприноси на терет послодавца 124.312,32

4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 85.861,36

4122 Допринос за здравствено осигурање 38.450,96
„

У тачки 3. бришу се речи: „Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Покрајински завод за спорт и медицину спорта“. 
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2.  О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину, По-
крајински завод за спорт и медицину спорта  и Покрајински се-
кретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-27-1
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1153.

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, 72/19 и 149/20), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покраји-
не Војводине 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. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада, на седници одржаној 28. 
децембра 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 изно-
су од 14.744.000,00 динара (словима: четрнаест милиона седам 
стотина четрдесет и четири хиљаде 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 14.744.000,00

Глава 00 Покрајински секретаријат за здравство 14.744.000,00

Програм 1801 Уређење и надзор у области здравства 3.310.000,00

Програмска
активност/пројекат 1003 Санитарни надзор на територији АПВ 1.500.000,00

Функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 1.500.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 1.500.000,00

Економска
класификација 421 Стални трошкови 200.000,00

 4214 Услуге комуникација 200.000,00

Економска
класификација 422 Трошкови путовања 200.000,00

 4221 Трошкови службених путовања у земљи 200.000,00

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 750.000,00

 4232 Компјутерске услуге 300.000,00

 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 270.000,00

 4234 Услуге информисања 100.000,00

 4239 Остале опште услуге 80.000,00

Економска
класификација 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00

 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000,00

Економска
класификација 426 Материјал 100.000,00

 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 100.000,00
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Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Економска
класификација 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150.000,00

 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 150.000,00

Програмска
активност/пројекат 1004 Администрација и управљање 1.810.000,00

Функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 1.810.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 1.810.000,00

Економска
класификација 422 Трошкови путовања 330.000,00

 4222 Трошкови службених путовања у иностранство 330.000,00

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 1.480.000,00

 4231 Административне услуге 90.000,00

 4232 Компјутерске услуге 500.000,00

 4235 Стручне услуге 800.000,00

 4239 Остале опште услуге 90.000,00

Програм 1802 Превентивна здравствена заштита 11.434.000,00

Програмска
активност/пројекат

4003 Подршка превентивним активностима за очување и унапређење 
здравља и подизање одговорности појединаца за сопствено здравље 3.224.000,00

Функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 3.224.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 3.224.000,00

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 3.224.000,00

 4234 Услуге информисања 3.224.000,00

Програмска
активност/пројекат

4007 Очување плодности код оболелих од малигних болести у Ауто-
номној покрајини Војводини 230.000,00

Функционална класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 230.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 230.000,00

Економска
класификација 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 230.000,00

 4641 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 230.000,00

Програмска
активност/пројекат

4008 Унапређивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде 
у Аутономној покрајини Војводини 890.000,00

Функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 890.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 890.000,00

Економска
класификација 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 890.000,00

 4641 Текуће дотације  организацијама обавезног социјалног осигурања 890.000,00
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Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Програмска
активност/пројекат 4013 Прва мамографија 1.850.000,00

Функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 1.850.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 1.850.000,00

Економска
класификација 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 1.850.000,00

 4641 Текуће дотације  организацијама обавезног социјалног осигурања 1.300.000,00

 4642 Капиталне дотације  организацијама обавезног социјалног осигу-
рања 550.000,00

Програмска
активност/пројекат

4014 Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војво-
дини 550.000,00

Функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 550.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 550.000,00

Економска
класификација 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 550.000,00

 4641 Текуће дотације  организацијама обавезног социјалног осигурања 310.000,00

 4642 Капиталне дотације  организацијама обавезног социјалног осигу-
рања 240.000,00

Програмска
активност/пројекат

4017 Пилот-пројекат раног откривања рака плућа на територији АП 
Војводине 4.690.000,00

Функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 4.690.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 4.690.000,00

Економска
класификација 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 4.690.000,00

 4641 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 4.500.000,00

 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигу-
рања 190.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резер-
ва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге не-
класификоване на другом месту,  економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве у укупном износу од 
14.744.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи прихо-
ди и примања буџета.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке и перио-
дично право потрошње смањују се у оквиру Покрајинског се-
кретаријата за здравство за укупно 14.744.000,00 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 Покрајински секретаријат за финансије и Покрајински 
секретаријат за здравство.  

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-6/2020-18
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1154.

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, 72/19 и 149/20), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покраји-
не Војводине 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. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28.  
децембра  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 изно-
су од  1.150.000,00 динара (словима: један милион сто педесет 
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 1.150.000,00

Глава 08 00  Покрајински секретаријат за здравство 1.150.000,00

Програм 1801 Уређење и надзор у области здравства 790.000,00

Програмска
активност/пројекат 1003 Санитарни надзор на територији АПВ 245.000,00

Функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 245.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 245.000,00

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 175.000,00

 4232 Компјутерске услуге 75.000,00

 4234 Услуге информисања 100.000,00

Економска
класификација 426 Материјал 70.000,00

 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 70.000,00

Програмска
активност/пројекат 18011004  Администрација и управљање 545.000,00

Функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 545.000,00

Извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 545.000,00

Економска
класификација 422 Трошкови путовања 150.000,00

 4221 Трошкови службених путовања у земљи 150.000,00

Економска
класификација 423 Услуге по уговору 200.000,00

 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 200.000,00

Економска
класификација 426 Материјал 160.000,00

 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 160.000,00

Економска
класификација 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 35.000,00

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 35.000,00

Програм 1802 Превентивна здравствена заштита 360.000,00

Програмска 
активност/пројекат

4003 Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља 
и подизање одговорности појединаца за сопствено здравље 100.000,00

Функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 100.000,00

Извор  
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 100.000,00

Економска 
класификација 423 Услуге по уговору 100.000,00

 4234 Услуге информисања 100.000,00
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Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Програмска 
активност/пројекат

4009   Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног 
доба у Аутономној покрајини Војводини 37.000,00

Функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 37.000,00

Извор  
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 37.000,00

Економска 
класификација 464  Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 37.000,00

4641 Текуће дотације  организацијама обавезног социјалног осигурања 37.000,00

Програмска 
активност/пројекат 4013 Прва мамографија 90.000,00

Функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 90.000,00

Извор  
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 90.000,00

Економска 
класификација 464  Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 90.000,00

 4641 Текуће дотације  организацијама обавезног социјалног осигурања 90.000,00

Програмска 
активност/пројекат

4016 Неурорехабилитација пацијената са последицама обољења и повреда  
централног нервног система 46.000,00

Функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 46.000,00

Извор  
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 46.000,00

Економска 
класификација 464  Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 46.000,00

 4642 Капиталне дотације  организацијама обавезног социјалног осигурања 46.000,00

Програмска 
активност/пројекат

4017  Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војво-
дине 87.000,00

Функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту 87.000,00

Извор  
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 87.000,00

Економска 
класификација 423 Услуге по уговору 87.000,00

 4234 Услуге информисања 87.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резер-
ва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге не-
класификоване на другом месту,  економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве у укупном износу од 
1.150.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи прихо-
ди и примања буџета.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке и пери-
одично право потрошње смањују се у оквиру Покрајинског 
секретаријата за здравство за укупно 1.150.000,00 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 Покрајински секретаријат за финансије и Покрајински 
секретаријат за здравство.  

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-6/2020-19
Нови Сад, 28. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,

Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27

Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142, 
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 457 633, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1135. Покрајинска уредба о изменама Покрајинске уредбе 
о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим 
примањима постављених и запослених лица у орга-
нима Аутономне покрајине Војводине;

1136. Одлука о образовању Савета за координацију и 
праћење активности у области економског развоја 
на територији Аутономне покрајине Војвоидине

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1137. Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за 
отуђење грађевинског земљишта из јавне својине 
Аутономне покрајине Војводине;

1138. Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за 
спровођење поступка давања у закуп непокретности 
у јавној својини Аутономне покрајине Војводине;

1139. Решење о изменама Решења о образовању Стручне 
комисије за давање мишљења за доделу солидарне 
помоћи;

1140. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка Покрајинског секретара за културу, јавно инфор-
мисање и односе с верским заједницама;

1141. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка директора Управе за заједничке послове покрајин-
ских органа;

1142. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
рвног одбора Фонда „Европски послови“ Аутоном-
не покрајине Војводине;

1143. Решење о именовању председника и чланова Уп-
рвног одбора Фонда „Европски послови“ Аутоном-
не покрајине Војводине;

1144. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Завода за културу војвођанских 
Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 
2020. годину; 

1145. Решење о разрешењу чланова Упрвног одбора Дома 
здравља „Нови Сад“ Нови Сад;

1146. Решење о именовању председника и чланова Уп-
рвног одбора Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад;

1147. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-106;

1148. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-107;

1149. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-108;

1150. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-109;

1151. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-110;

1152. Решење о измени Решења о употреби средстава те-
куће буџетске резерве број: 401-7/2020-27;

1153. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 102-401-6/2020-18;

1154. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 102-401-6/2020-19.
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Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна
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