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OPШTI DEO

1.

На основу члана 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине”, брoj: 37/14), 
члана 10, а у вези са чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Сл. 
лист АП Војводине”, брoj: 66/20), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 13. jануара 2021. године, донела је

О Д Л У К У
О ПОСТУПКУ ИЗБОРА, КРИТЕРИЈУМИМА 

ЗА ИЗБОР И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 
КОЈЕ ФИНАНСИРА УПРАВА 
ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
У 2021. ГОДИНИ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се поступак избора, критеријуми за 
избор и начин реализације пројеката који се финансирају из сред-
става Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војво-
дине (у даљем тексту: Управа), обезбеђених у буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2021. годину у оквиру Програма 1505 –  
Регионални развој, који садржи следеће програмске активности:

1. Програмска активност 1004 – Подршка пројектима у об-
ласти водопривреде и заштите животне средине;

2. Програмска активност 1005 – Подршка пројектима у об-
ласти локалног и регионалног економског развоја;

3. Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у об-
ласти саобраћајне инфраструктуре;

4. Програмска активност 1010 – Подршка пројектима у об-
ласти образовања, ученичког и студентског стандарда;

5. Програмска активност 1011 – Подршка пројектима у об-
ласти развоја спорта;

6. Програмска активност 1022 – Пројектно планирање.

Члан 2.

Под пројектима у смислу ове одлуке подразумевају се пројекти 
од интереса за Аутономну покрајину Војводину (у даљем тексту: 
АП Војводина), дефинисани одредбом члана 3. Покрајинске 
скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводи-
не“, број: 54/14).

Реализацију пројеката из члана 1. ове одлуке финансираће Уп-
рава у складу с ликвидним могућностима буџета АП Војводине и 
на начин прописан Покрајинском скупштинском одлуком о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, и овом одлуком.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Члан 3.

Поступак доделе средстава и избор пројеката који ће се финан-
сирати обавља се путем јавног конкурса који расписује и спрово-
ди Управа.

Члан 4.

Јавни конкурс се објављује на начин утврђен Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2021. годину, и садржи: назив акта на основу ког се расписује јавни 
конкурс; висину укупних средстава предвиђених за доделу по јавном 
конкурсу; намену за коју се средства могу користити; могуће учеснике 
на јавном конкурсу; услове за учешће на јавном конкурсу и докумен-
тацију која се подноси уз пријаву; начин подношења пријава на јавни 
конкурс; критеријуме за оцену пријава; рок за подношење пријава и 
друге податке који су од важности за спровођење јавног конкурса.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Члан 5.

Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве пред-
лога пројекта на начин који је прописан јавним конкурсом. Уз 
пријаву се доставља документација предвиђена јавним конкурсом. 

Садржину и форму обрасца пријаве из става 1. овог члана про-
писује директор Управе.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА

Члан 6.

Пројекти се оцењују на основу група критеријума и појединач-
них критеријума. 

Групе критеријума су: 

- степен општег утицаја и значај пројекта;
- степен финансијске оправданости пројекта;
- степен одрживости пројекта; 
- степен ризика и изводљивост пројекта.
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У оквиру групе критеријума ‒  степен општег утицаја и значај 
пројекта, укупан број бодова који се може доделити је 30.

У оквиру групе критеријума  –  степен финансијске оправда-
ности пројекта, укупан број бодова који се може доделити је 20.

У оквиру групе критеријума –  степен одрживости пројекта, 
укупан број бодова који се може доделити је 20.

У оквиру групе критеријума –  степен ризика и изводљивост 
пројекта, укупан број бодова који се може доделити је 30.

Члан 7.

У оквиру група критеријума, Управа за сваки јавни конкурс по-
себно утврђује појединачне критеријуме за оцену пројеката и до-
делу средстава, у зависности од специфичности предмета јавног 
конкурса и одређује број бодова за појединачне критеријуме.

Број бодова који се додељују појединачним критеријумима не 
може прећи укупан број бодова за групу критеријума којој припа-
да појединачан критеријум.

Члан 8.

Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума – сте-
пен општег утицаја и значај пројекта, користе се нарочито: значај 
пројекта, повезаност пројекта са стратешким документима, степен 
развијености општине на чијој се територији пројекат реализује, 
међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта, степен 
утицаја пројекта на животну средину и здравље људи и други.

Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума – степен 
финансијске оправданости пројекта, користе се нарочито: степен суфи-
нансирања пројекта, однос трошкова и очекиваних резултата и други.

Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума – 
степен одрживости пројекта, користе се нарочито: финансијска 
одрживост, институционална одрживост и други.

Као појединачни критеријуми у оквиру групе критеријума 
– степен ризика и изводљивост пројекта, користе се нарочито: 
степен припремљености пројекта, процена ризика, ограничења, 
изводљивост пројекта и други.

КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ 
ПРОЈЕКАТА

Члан 9.

Директор Управе образује Комисију за стручни преглед и оце-
ну поднетих пријава предлога пројеката (у даљем тексту: Коми-
сија) решењем којим се утврђују задаци и састав Комисије. 

Комисија има председника и најмање два члана и њихове заме-
нике, који се именују из редова запослених у Управи.

Техничке и административне послове за потребе Комисије 
обавља секретар Комисије.

Чланови Комисије по потреби могу да буду и стручна лица из 
области за коју је расписан јавни конкурс.

Комисија се образује за сваки јавни конкурс посебно.

Чланови Комисије не смеју да буду у сукобу интереса.

Чланови Комисије не могу бити лица запослена код Корисника 
средстава који могу учестовати на јавном конкурсу.

Члан 10.

Комисија обавља стручни преглед, вреднује и рангира предло-
жене пројекте у складу са условима и критеријумима наведеним 
у јавном конкурсу и доставља директору Управе предлог одлуке 
о додели средстава за финансирање са образложењем предлога.

Комисија оцењује предложене пројекте на обрасцу чију садр-
жину и форму прописује директор Управе.

ОДЛУЧИВАЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛИ 
СРЕДСТАВА

Члан 11.

Одлуку о додели средстава за финансирање пројеката са образ-
ложењем доноси директор Управе, на предлог Комисије, у року од 
20 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс. 

Одлука директора је коначна.
 
Одлука о додели средстава објављује се на интернет страницама 

Управе и Покрајинске владе наредног дана од дана доношења исте. 

ОБУСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

Члан 12.

У случају да на јавни конкурс не пристигне ни једна пријава 
или да су све пристигле пријаве неблаговремене, недопуштене 
или непотпуне, као и у случају када су све пријаве, које су благо-
времене, допуштене и потпуне, оцењене са мање од 60% макси-
малног броја бодова директор Управе дононси одлуку о обустави 
јавног конкурса.

РЕАЛИЗАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Члан 13.

На  основу одлуке о додели средстава, Управа и Корисник 
средстава закључиће уговор којим ће да регулишу своја међусоб-
на права и обавезе, начин спровођења пројекта и друга права и 
обавезе битне за реализацију пројекта.

Корисник средстава решењем одређује координатора за 
праћење реализације пројекта.

Корисник средстава припрема акциони план за спровођење 
пројекта на обрасцу чију саджину и форму прописује директор 
Управе.

Члан 14.

Управа прегледа достављену документацију и уколико доку-
ментација није потпуна и исправна, Управа има право да оспори 
део потраживања или потраживање у целости, о чему Корисника 
средстава обавештава писаним путем у року од 7 дана од дана 
пријема документације.

Корисник средстава обавезан је да за реализацију пројекта дос-
тави податке о називу и броју текућег рачуна. 

Средства, на рачун Корисника средстава из става 1. овог чла-
на, Управа преноси најкасније у року до 45 дана, који почиње да 
тече од наредног дана од дана уредно достављене документације 
утврђене актом Управе, а у складу са ликвидним могућностима 
буџета Аутономне покрајине Војводине.

Члан 15.

Корисник средстава је у обавези да по пријему средстава на 
рачун, средства одмах пренесе добављачу и да о томе обавести 
Управу, уз достављање доказа о извршеном преносу средстава у  
року од три радна дана од дана извршеног преноса средстава од 
стране Управе, осим ако посебним прописом није одређен други 
рок.

Уколико Корисник средстава не поступи у складу са ставом 1. 
овог члана, Управа ће обуставити даље финансирање пројекта, о 
чему ће писаним путем обавестити Корисника средстава. 

Члан 16.

Средства које Управа додели за финансирање пројеката под-
лежу контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава 
коју обавља служба буџетске инспекције АП Војводине.
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Корисник средстава дужан је да служби буџетске инспекције 
АП Војводине омогући несметану контролу наменског и закони-
тог коришћења средстава. 

Уколико у поступку контроле наменског и законитог ко-
ришћења средстава, служба буџетске инспекције АП Војводине 
утврди да Корисник средстава ненаменски и/или незаконито ко-
ристи додељена средства, Управа ће раскинути уговор једностра-
ном изјавом.

У случају из става 3. овог члана, Корисник средстава дужан 
је да изврши повраћај пренетих средстава са законском затезном 
каматом.

Члан 17.

Корисник средстава дужан је да Управи доставља периодичне 
кварталне извештаје и завршни извештај о реализацији пројекта 
на обрасцу извештаја чију садржину и форму прописује директор 
Управе.

Корисник средстава дужан је да Управи омогући несметан и 
непосредан увид, као и приступ целокупној документацији и са-
мој реализацији пројекта.

Корисник средстава дужан је да Управи омогући евалуацију 
пројекта након завршетка пројекта у циљу процене постигнутих 
резултата и ефеката пројекта.

Члан 18.

Корисник средстава дужан је да обезбеди видљивост и препо-
знатљивост пројекта у складу са захтевом Управе.

Корисник средстава дужан је да сваку презентацију и медијски 
наступ у вези с пројектом усклади и координира са Управом. 

Корисник средстава обавезан је да приликом свих јавних ис-
тупања, израде публикација и објављивања о пројектима који 
се финансирају средствима Управе, наведе да је у финансирању 
учествовала  Аутономна покрајина Војводина, Управа за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Члан 19.

Корисник средстава покреће и спроводи поступак јавне на-
бавке за потребе реализације пројекта у складу са Законом о јав-
ним набавкама и другим важећим прописима за потребе реали-
зације пројекта.

Пре покретања поступка јавне набавке, Корисник средстава 
обавезан је да Управи достави неопходну документацију која се 
односи на поступак јавне набавке, извод из плана набавки, извод 
из финансијског плана и осталу потребну документацију утврђе-
ну актом Управе и да пре покретања поступка јавне набавке за-
хтева и добије сагласност Управе за покретање поступка.

Сагласност за покретање поступка јавне набавке Управа даје у 
року од 10 од дана уредно достављене документације од стране 
Корисника средстава.

Корисник средстава може тек по добијању сагласности Управе 
да покрене законом прописан поступак јавне набавке. 

Пре објављивања позива за подношење понуда у поступку 
јавне набавке, Корисник средстава обавезан је да прибави саглас-
ност Управе на конкурсну документацију. 

Корисник средстава може тек по добијању сагласности Управе 
да објави позив за подношење понуда и конкурсну документацију 
за јавну набавку.

У конкурсној документацији за јавну набавку Корисник сред-
става може да предвиди авансно плаћање у износу до 30% од уго-
ворене вредности. 

Корисник средстава обавезан је да у конкурсној документацији 
за јавну набавку предвиди одговарајућа средства финансијског 
обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза 
у поступку јавне набавке и испуњење својих уговорних обавеза 
(озбиљност понуде, повраћај авансног плаћања, добро извршење 
посла, отклањање недостатака у гарантном року).

За евентуалне измене уговора о јавној набавци Корисник сред-
става је обавезан да прибави сагласност Управе.

Члан 20.

Управа има право да задржи 10% вредности одобрених сред-
става до испуњења свих обавеза од стране Корисника средстава 
с циљем заштите интереса Управе и поштовања услова из ове од-
луке и уговора о додели средстава.

Члан 21.

Управа ће пре закључивања уговора о додели средстава, чија 
је вредност већа од пет милиона динара, да прибави мишљење 
Правобранилаштва Аутономне покрајине Војводине.

Члан 22.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 031-2/2021/1
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

2.

На основу члана 32. тачка 13, те чл. 35. и 36. став 8. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АП Војводине”, број: 37/14), а у вези с чланом 99. став 5. Закона 
о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број: 72/09, 
81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19-др. закон и 9/20), као и с чланом 33. Покрајинске уредбе о 
грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 42/18), По-
крајинска влада, на седници одржаној 13. јануара 2021. године, 
Закључком о програму отуђења грађевинског земљишта у јавној 
својини аутономне покрајине војводине за 2021. годину, 127 број: 
46-1027/2020, утврдила је
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ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

РЕДНИ 
БРОЈ

КАТАСТАРСКА 
ОПШТИНА

КАТАСТАРСКА 
ПАРЦЕЛА

АДРЕСА/
ПОТЕС

ПОВРШИНА 
У М2 НАМЕНА

1. Врдник 936/1 Село 809 породично становање

2. Врдник 936/2 Село 1.306 породично становање

3. Врдник 1148 Нова Колонија 369 породично становање

4. Врдник 2025 Стара Колонија 933 породично становање

5. Врдник 2038/6 Стара Колонија 304 породично становање

6. Врдник 2075 Стара Колонија 1.317 породично становање

7. Врдник 2149 Стара Колонија 1.813 породично становање

8. Врдник 2163/2 Стара Колонија 397 породично становање

9. Врдник 2171/2 Стара Колонија 2.803 породично становање

10. Врдник 2272 Рекећаш 1.445 породично становање

11. Ковин 5494 Мале Њиве 26.910 радна зона

12. Мол 3404 Петефи Шандора 309 породично становање

13. Чуруг 6513 Форланд 1.541 зона кућа за одмор и рекреацију

14. Чуруг 6516 Форланд 1.865 зона кућа за одмор и рекреацију

15. Чуруг 6518 Форланд 1.458 зона кућа за одмор и рекреацију

16. Чуруг 6523 Форланд 2.762 зона кућа за одмор и рекреацију

17. Чуруг 6526 Форланд 2.838 зона кућа за одмор и рекреацију

18. Чуруг 6528 Форланд 1.370 зона кућа за одмор и рекреацију

19. Чуруг 6529 Форланд 2.992 зона кућа за одмор и рекреацију

20. Чуруг 6534 Форланд 1.189 зона кућа за одмор и рекреацију

21. Чуруг 6538 Форланд 2.684 зона кућа за одмор и рекреацију

22. Чуруг 6540 Форланд 1.444 зона кућа за одмор и рекреацију

23. Чуруг 6541 Форланд 1.186 зона кућа за одмор и рекреацију

24. Чуруг 6543 Форланд 2.326 зона кућа за одмор и рекреацију

25. Чуруг 6545 Форланд 3.503 зона кућа за одмор и рекреацију

26. Чуруг 6547 Форланд 2.628 зона кућа за одмор и рекреацију

27. Чуруг 6555 Форланд 1.685 зона кућа за одмор и рекреацију

28. Чуруг 6557 Форланд 4.523 зона кућа за одмор и рекреацију

29. Чуруг 6558 Форланд 1.882 зона кућа за одмор и рекреацију

30. Кањижа 555/2 Штранд 21.176 туристичко спортско-рекреативне 
површине - камп

31. Стари Лец 138 Сутјеска 424 зона централних садржаја

32. Јаша Томић 1382 Маршала Тита 4.623 зона породичног становања

33. Колут 354/2 Станка Опсенице 1.387 зона породичног становања

34. Нови Сад I 10670/7 Сентандрејски 
пут 4.574 пословање на улазним правцима
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3.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон и 
86/19-др. закон), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, брoj: 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јануара 2021. 
године,      д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Марица Татић, дипломирани правник, поставља се за вршио-
ца дужности помоћника секретара Покрајинске владе, на период 
од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-9/2021
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

4.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон и 
86/19-др. закон), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, брoj: 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 6. јануара 2021. 
године,     д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Јелена Радуловић, мастер правник, поставља се за вршиоца 
дужности помоћника директора Управе за имовину Аутономне 
покрајине Војводине, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-1/2021
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

5.

На основу члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ, број: 37/14, 54/14 – 
друга 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 и 
95/18) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 13. јануара 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Аранка Биндер, поставља се за вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, на период 
од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-7/2021
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

6.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 27. 
става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Служ-
бени лист АПВ ,ˮ број: 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), 
а у вези с чланом 51. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон и 95/18 – др. закон), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 13. јануара 2021. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Аранки Биндер, вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за спорт и омладину у Сектору за спорт, престаје рад на 
положају подношењем писмене оставке.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-6/2021
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

ПОСЕБНИ ДЕО
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7.

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, 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 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 13. јануара 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Ласло Кормањош, дипломирани економиста - мастер, 
поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског 
секретара за спорт и омладину, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-8/2021
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

8.

На основу члана 56. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/2017 – др. закон, 95/18 – др.закон 
и 86/19- др.закон), члана 35. и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП 
Војводине“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
13. јануара 2021. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Владимир Стојановић, доктор географских наука,  п о с т а в љ а 
се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за 
високо образовање и научноистраживачку делатност, на период 
од три месеца. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-169/2020
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

9.

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. Закон, 95/18 – 
др.закон и 86/19- др.закон), члана 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП 
Војводине“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
13. јануара 2021. године,     д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Анастазија Стојшић-Милосављевић, доктор медицинских 
наука, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског 
секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност, 
на период од три месеца. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-3/2021
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

10.

На основу члана 35. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине“, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јануара 2021. године,  
донела  је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 127 

БРОЈ: 02-112/2019 
ОД 17. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

I

У диспозитиву Решења 127 број: 02-112/2019 од 17. септембра 
2019. године, у ставу 1. речи: „у Сектору за високо образовање и 
студентски стандард“ бришу се.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-2/2021
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

11.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 
54/14 - др. пропис, 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, 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 13. јануара 
2021. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Јоланд Корора поставља се за вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова, на период од три месеца.    
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-216/2020
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

12.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 
54/14 - др. пропис, 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, 
95/18, 113/17 - др. закон, 95/2018 - 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 13. јануара 2021. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Радош Пејовић поставља се за вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-203/2020
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

13.

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 13. јануара 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Александар Борковић, дипломирани економиста, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за 
привреду и туризам, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-214/2020
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

14.

На основу члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АП Војводине”, број: 37/14) и члана 11. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме” 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 53/16), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 13. јануара 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Годишњи програм пословања ЈП 
„Војводинашуме”, Петроварадин, за 2021. годину, који је 
Надзорни одбор ЈП-а „Војводинашуме” донео на XXXV седници 
одржаној 30. новембра 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-22/2020
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

15.

На основу члана 28. става 2. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), чланa 18. Одлуке 
о оснивању Завода за културу војвођанских Словака („Службени 
лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), члана 32. тачка 9, као и чл. 35. и 36. 
става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 13. јануара 2021. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Статут Завода за културу војвођанских 
Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, који је донео 
Управни одбор Завода за културу војвођанских Словака – Ús-
tav pre kultúru vojvodinských Slovákov, на седници одржаној 22. 
септембра 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-639/2020
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

16.

На основу чл. 113. став 4. и 118. став 1. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јануара 2021. године,  
донела  је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Живку Врцељу, доктору медицине, специјалисти опште 
хирургије, престаје дужност директора Опште болнице Сремска 
Митровица, Сремска Митровица, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-7/2021
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

17.

На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној 13. јануара 2021. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Прим. др Драган Малобабић, доктор медицине, специјалиста 
гинекологије и акушерства, именује се за вршиоца дужности 
директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска 
Митровица, на период од шест месеци.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-8/2021
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

18. 

На основу члана 113. став 2. и 4. и члана 118. став 1. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 13. јануара 2021. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Прим. др Драгану Малобабићу, доктору медицине, 
специјалисти гинекологије и акушерства, престаје дужност 
вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сремска 
Митровица, Сремска Митровица, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-6/2021
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

19.

На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени 
гласник РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда РС) и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 
48. став 1. и чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о ученичком и 
студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10, 
55/13, 27/18 – др. закон и 10/19), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 13. јануара 2021. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Чила Голи из Суботице, представница из реда оснивача, 
разрешава се дужности члана Управног одбора Дома ученика 
средњих школа Суботица, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-484/2020
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

20.

На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени 
гласник РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУz 
353/09), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези 
са чланом 48. став 1. и члана 49. став 1.  Закона о ученичком и 
студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10, 
55/13, 27/18 – др. закон и 10/19),  Покрајинска влада, на седници 
одржаној 13. јануара 2021. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Вираг Саболч, мастер правник из Суботице, именује се за 
члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Суботица, 
као представник из реда оснивача, а до истека мандата Управног 
одбора у целини.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-485/2020
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

21.

На основу чл. 113. став 4. и 118. став 1. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној  13. јануара 2021. године, 
донела  је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Прим. др сци. мед. Сањи Богдановић, докторки медицине, 
спец. трансфузиологије, престаје дужност вршиоца дужности 
директора Завода за трансфузију крви Војводине, због истека 
мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-34/2021
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

22.

На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  13. јануара  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Прим. др сци. мед. Невенка Бујандрић, докторкa медицине, 
спец. трансфузиологије, именује се за вршиоца дужности 
директора Завода за трансфузију крви Војводине, на период од 
шест месеци.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-35/2021
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

23.

На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 
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 покрајине 
Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број: 66/20), 
те у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као 
и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. јануара 2021. 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 2021. годину – у 
износу од 60.699.113,89 динара (словима: шездесет милиона 
шест стотина деведесет девет хиљада сто тринаест динара 
и 89/100) – према буџетским класификацијама приказаним у 
следећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Раздео 17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 60.699.113,89

Глава 00   Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине 60.699.113,89

Програм 1505 Регионални развој 60.699.113,89

Пројекат  5015 Изградња пословног објекта Јавне медијске установе „Радио-телеви-
зија Војводине” 60.699.113,89

Функционална
класификација 830  Услуге емитовања и штампања 60.699.113,89

Извор финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 60.699.113,89

Економска
класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 60.699.113,89

Економска
класификација

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организа-
цијама 60.699.113,89

преносе се у текућу буџетску резерву, 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, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве у укупном 
износу од 60.699.113,89 динара из извора финансирања 13 00 
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-8/2021-1
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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24.

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 
2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj> 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  13. јануара 2021. 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 2021. 
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, 13 00 Нераспоређени вишак прихода и 
примања  из ранијих година,  економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, због недовољно 
планираних средстава за реализацију намене из тачке 2. овог 
решења, одобрава се Разделу 17 – Управи за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине, Програм 1505 
Регионални развој укупно 60.699.113,89 динара (словима: 
шездесет милиона шест стотина деведесет девет хиљада сто 
тринаест динара и 89/100), од чега за:  

- Пројекат 5032 Реконструкција и доградња постојећих 
објеката и изградња нових објеката у оквиру компле-
кса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бе-
чеј функционална класификација 960 Помоћне услуге 
у образовању, економскa класификацијa 463 Трансфе-
ри осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери 
осталим нивоима власти износ од 42.801.207,84 динара 
(словима: четрдесет два милиона осам стотина једна 
хиљада две стотине седам динара и 84/100) и за ,

- Програмску активност 1010 Подршка пројектима у об-
ласти образовања, ученичког и студентског стандар-
да, функционална класификација 960 Помоћне услуге 
у образовању, економскa класификацијa 463 Трансфе-
ри осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфе-
ри осталим нивоима власти износ од 17.897.906,05 ди-
нара (словима: седамнаест милиона осам стотина де-
ведесет седам хиљада девет стотина и шест динара и 
05/100).

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 60.699.113,89 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријација за Управу за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве, у износима и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се 
за реализацију Пројекта Реконструкција и доградња постојећих 
објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца 
Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј и за доделу средстава 
у јавном поступку - путем јавног конкурса - за реализацију 
Програмске активности Подршка пројектима у области 
образовања, ученичког и студентског стандарда. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Управа за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине 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: 401-9/2021-1
Нови Сад, 13. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

25.

На основу члана 70. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, брoj: 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. 2. 4. и 5.  Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број: 66/20) као и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 6. јануара 2021. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1002 Стална 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 11 Покрајинском секретаријату 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, Програм 1902 Сарадња са дијаспором и Србима 
у региону, Програмска активност 1001 Помоћ избеглим и 
расељеним лицима и сарадња у региону, функционална 
класификација 411 Општи економски и комерцијални послови, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 465 Остале дотације и трансфери, 
4651 Остале текуће дотације и трансфери, 6.000.000,00 динара 
(словима: шест милиона динара и 00/100) за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу, по основу употребе средстава сталне 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Фонду 
за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, 
Нови Сад, за финансирање набавке грађевинског материјала 
који ће бити дониран породицама чији су објекти оштећени 
и уништени у земљотресу који је погодио општине Глина и 
Петриња у Републици Хрватској.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом 
прописано.
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5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2021-1
Нови Сад, 6. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

26.

На основу члана 70. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, брoj: 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. 2. 4. и 5.  Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2021. годину („Службени лист АПВ”, број: 66/20), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 37/14),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној 6. јануара 2021. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину 
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1002 Стална 
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 
7 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама, Програм 1901 Сарадња државе 
са црквама и верским заједницама, Програмска активност 1002 
Подршка раду црквама и верским заједницама, функционална 
класификација 840 Верске и остале услуге заједнице, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска 
класификација 481 Дотације невладиним организацијама, 4819 
Дотације осталим непрофитним институцијама, 6.000.000,00 
динара (словима: шест милиона динара и 00/100) за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 
по основу употребе средстава сталне буџетске резерве, у износу 
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог 
решења, усмериће се Српској православној цркви у Хрватској 
‒ Митрополија  загребачко-љубљанскa, за помоћ пострадалима 
у земљотресу на подручју Митрополије загребачко-љубљанске у 
износу од 50.000,00 евра –у динарској противвредности.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама  
преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2021-2
Нови Сад, 6. јануар 2021. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

27.

На основу члана 70. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 2. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2021. годину („Службени лист АПВ”, број: 66/20) као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада , на 
седници одржаној 6. јануара 2021. године,   д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1002 Стална 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 7 Покрајинском секретаријату 
за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, Програм 1901 Сарадња државе са црквама и 
верским заједницама, Програмска активност 1002 Подршка раду 
црквама и верским заједницама, функционална класификација 
840 Верске и остале услуге заједнице, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 481 
Дотације невладиним организацијама, 4819 Дотације осталим 
непрофитним институцијама, 6.000.000,00 динара (словима: 
шест милиона динара и 00/100) за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, по основу употребе средстава сталне буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Српској православној 
цркви у Хрватској ‒ Епархија горњокарловачка, за 
помоћ пострадалима у земљотресу на подручју Епархије 
горњокарловачке у износу од 50.000,00 евра – у динарској 
противвредности.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама  
преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2021-3
Нови Сад, 6. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

28.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
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бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, из-
давање и употреба рукописа превода уџбеника БИОЛОГИЈА 
7, уџбеник за седми разред основне школе, на румунском језику, 
аутора Горана Корићанца, Ане Ђорђевић и Драгане Јешић,  писан 
на румунском језику и писму, од школске 2020/2021. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-641/2020-01
Дана:  28. 12. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

29.

На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, 37/14 и 
54/14-др. одлука), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању 
надлежности  Аутономне покрајине Војводине (‚‘Службени глас-
ник РС ‚‘, број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда), члана 
6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству 
(‚‘Сл. гласник РС‘‘, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Пра-
вилника о начину установљавања ловног подручја и ловишта, 
условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења 
јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдо-
вање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одго-
варајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре 
закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног 
ревира у закуп (‚‘Службени гласник РС‘‘, број 80/2010 и 11/2018), 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство доноси 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА 

„КУРЈАЧИЦА“

I

У Решењу о установљавању ловишта „Курјачица“ („Службе-
ни лист АП Војводине“, бр. 7/2012) и Решењу о изменама решења 
о установљавању ловишта„Курјачица“ („Службени лист А АП 
Војводине“, бр. 26/16) тачка V мења се и гласи:

„V

Граница ловишта: Почиње у тачки на средини Реке Дунав 
(Y: 7337294.474 и X: 5065278.032 у државном координатном сис-
тему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и 

иде у правцу истока па севера, границом ловишта ЈП „Војводи-
нашуме“, до тромеђе ЈП „Војводинашуме“, КО Бачки Моноштор 
и КО Купусина.  Граница даље иде на исток, атарским путем гра-
ницом КО Бачки Моноштор и КО Купусина, до тромеђе КО Бачки 
Моноштор, КО Купусина и КО Сомбор. 

Даље граница иде на исток границом  КО Купусина и КО Сом-
бор, затим граница скреће на југ, па на запад, па опет у правцу 
југа, атарским путем до тромеђе КО Купусина, КО Сомбор и КО 
Пригревица. 

Атарским путем у правцу истока граница наставља даље, по-
клапајући се са границом КО Сомбор и КО Пригревица, затим 
скреће у правцу југа  до тромеђе КО Сомбор, КО Пригревица 
и КО Стапар. Даље граница иде у правцу југозапада до канала 
ДТД, одакле средином канала иде у правцу југа, до места где се 
улива упусно-испусни канал рибњака (који  је уједно и граница 
ловишта Курјачица и Сонта). Упусно-испусним каналом рибња-
ка граница иде на запад до пруге, затим скреће на југ пругом у 
дужини од око 1.100 м, затим скреће на југозапад, па на североза-
пад ободним каналом до Регионалног пута Р-101  и наставља на 
југозапад атарским путем у дужини од око 380 м до канала затим 
наставља каналом на северозапад, запад и југозапад, даље гра-
ница наставља другимканалом на север, северозапад до атарског 
пута на граници КО Сонта и КО Апатин. Даље граница наставља 
атарским путем на југозапад поклапајући се са границом катас-
тарске општине, а затим скреће на југ па југозапад, одступајући 
од катастарске општине, а потом иде на југоисток атарским пу-
тем у дужини од око 260 метара, скреће на југозапад и наставља 
путем до економије, обилази економију са јужне стране до канала 
и наставља каналом на северозапад у дужини од око 110 мета-
ра, затим скреће на југозапад каналом и иде до ограде ловишта 
ЈП“Војводинашуме - Апатински рит“. Даље наставља оградом 
ловишта ЈП”Војводинашуме -Апатински рит“, на северозапад па 
на север, до средине реке Дунав, средином реке граница даље иде 
узводно до почетне тачке.

Tачка VI мења се и гласи: 

„VI

Укупна површина ловишта „Курјачица” износи 19.815,97ха.“

Tачка IX мења се и гласи:

„IX

Карта границе ловишта „Курјачица” на геотопографској под-
лози у размери 1:50.000 (у прилогу решења).“

II

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине’’.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО ДОНОСИ 

Број: 104-324- 220/2012-05-4
Датум 16. децембар 2020.године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.
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30.

На основу члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи (‚‘Службени лист АП Војводине‘‘, бр. 37/2014; 
54/2014 – др, одлука, 37/2016 и 29/2017), члана 20. став 1. тачка 2. 
Закона о утврђивању надлежности  Аутономне Покрајине Војво-
дине (‚‘Службени гласник РС ‚‘, број 99/2009 и 67/2012 – одлука 
УС), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи 
и ловству (‚‘Службени гласник РС‘‘, број 18/2010), и члан 5. став 
1. и члан 9. Правилника о начину установљавања ловног подручја 
и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку 
спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права 
на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине 
одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице 
пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање 
ловног ревира у закуп (‚‘Службени гласник РС‘‘, број 80/2010 и 
11/2018), Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА „СОНТА“

I

У Решењу о установљавању ловишта „Сонта“(„Службени лист 
АП Војводине“, бр. 8/12) и Решењу о изменама решења о уста-
новљавању ловишта„Сонта“ („Службени лист АП Војводине“, 
бр. 26/16 и 14/19) тачка V мења се и гласи:

„V

Граница ловишта: Почиње у тачки на средини канала ДТД 
(Y: 7355388.593 и X: 5056703.504 у државном координатном сис-
тему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и 
иде у правцу запада упусно-испусним каналом рибњака до пруге, 
затим скреће на југ пругом у дужини од око 1.100 м, затим скреће 
на југозапад, па на северозапад ободним каналом до Регионал-
ног пута Р-101 и наставља на југозапад атарским путем у дужини 
од око 380 м до канала затим наставља каналом на северозапад, 
запад и југозапад, даље граница наставља другим каналом на 
север, северозапад до атарског пута на граници КО Сонта и КО 
Апатин. Даље граница наставља атарским путем на југозапад по-
клапајући се са границом катастарске општине, а затим скреће 

на југ па југозапад, одступајући од катастарске општине, а потом 
иде на југоисток атарским путем у дужини од око 260 метара, 
скреће на југозапад и наставља путем до економије, обилази еко-
номију са јужне стране до канала и наставља каналом на северо-
запад у дужини од око 110 метара, затим скреће на југозапад ка-
налом и иде до ограде ловишта ЈП“Војводинашуме - Апатински 
рит“. Даље граница наставља  на југоисток оградом  ЈП“Војво-
динашуме“ до тромеђе ЈП“Војводинашуме“, КО Богојево и КО 
Сонта. Граница даље наставља у правцу истока атарским путем, 
прелази преко пруге пење се на север, североисток до канала. Ка-
налом даље граница иде на север па североисток, поклапајући се 
са  границом катастарских општина. Затим граница скреће са ка-
нала на североисток и иде атарским путем, потом граница скреће 
на северозапад и наставља атарским путем, пролази кроз шуму 
до „старе пруге“,  поклапајући се са границом катастарске општи-
не. Атарским путем уз трасу „старе пруге“ граница иде у правцу 
североистока до средине канала ДТД. Средином канала ДТД гра-
ница иде у правцу северозапада до почетне тачке.

Tачка VI мења се и гласи:

„VI

Укупна површина ловишта „СОНТА“ износи  9.418,64 ха.

Tачка IX мења се и гласи:

„IX

Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери 
1:50.000 (у прилогу решења).“.

II

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине’’.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО ДОНОСИ 

Број: 104-324-54/2018-07-3
Датум: 16. децембар 2020. године

 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.
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31.

На основу члана 43. Закона о дивљачи и ловству („Сл. Гласник 
РС“, бр. 18/2010 и 95/2018 - др. закон), члана 19. и 19а Правилника 
о начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима 
за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног 
конкурса, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључења 
уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у закуп 
(„Службени гласник РС“, број 80/10 и 11/2018) – у даљем тексту: 
Правилник), Одлуке Надзорног одбора ЈП „Војводинашуме“ Пе-
троварадин број 4871/XXXVII-2 од 28.12.2020. године и члана 34. 
Статута Јавног предузећа „Војводинашуме” Петроварадин број 
308/X-2а од 31.01.2017. године, број: 1462/XXX-1 од 19.04.2018. 
године и број: 4225/XVIII-2-1 од 07.11.2019. године (Решење о да-
вању сагласности објављено у „Сл.лист АП Војводине“, број 7. од 
8. фебруара 2017. године, број 27/2018 и број: 49/2019)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  ‚‘ВОЈВОДИНАШУМЕ‘‘  
ПЕТРОВАРАДИН

РАСПИСУЈЕ:
ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОВНИХ РЕВИРА
У ЛОВИШТУ „ДОЊЕ ПОДУНАВЉЕ“ ПАНЧЕВО

I  Предмет јавног конкурса 

Предмет јавног конкурса су ловни ревири „Бела стена – Ивано-
вачка ада“ и „Чакљанац“  у ловишту „Доње Подунавље“ Панчево, 
са ловнотехничким објектима у виђеном и затеченом стању, осим 
грађевинског објекта који се налази у оквиру ловног ревира – лу-
гарница на ади „Чакљанац“.

1. Ловни ревир бр. 2 – „Бела стена – Ивановачка ада“, 
површине 2046,57 хектара са припадајућом воденом 
површином, који обухвата:

- Аду Форконтумац - Бела стена, 
- Старчевачку аду,
- Подручје у инундацији реке Дунав и 
- Ивановчку аду

Граница ревира  „Бела стена – Ивановачка ада“  почиње од коте 
1158. километра, иде око горњег шпица аде Форконтумац, на-
ставља средином  средњег  тока  (територија  између аде Форкп-
нтумац и аде Чакљанац) реке Дунав. Затим граница ревира  иде 
на југоисток и од доњег шпица аде Форконтумац, код  коте 1153 
скреће на југ и иде средином пловног тока реке Дунав границом ло-
вног подручја до наспрам шпица Ивановачке аде и граничне тачке 
са ловиштем „Тамиш“ Панчево, на коти 1136. Од ове коте граница 
се скреће на североисток пратећи ток Ивановачког Дунавца до ка-
нала, где излази на обалу и бедем код „Пете бараке“. Ту граница 
скреће на северозапад и даље иде круном насипа у КО Иваново, 
Војловица 2, обилази Старчевачку аду, све круном бедема до нафт-
не луке. Даље, граница иде самом левом обалом Дунава, прелази 
канал до коте 1153, иде даље левом обалом пловног пута Дунава, 
све до канала на коти 1156, где  скреће на запад, иде средином пло-
вног тока реке Дунав и завршава се на почетној тачки код коте 1158.

2. Ловни ревир бр. 3 „ЧАКЉАНАЦ“, површине 1107,99 
хектара са припадајућом воденом површином, који обух-
вата: 

- Аду Чакљанац у описаним границама

Граница ревира  „Чакљанац“  почиње од коте 1158, од горњег 
шпица аде Чакљанац, улази у Турски Дунавац и иде средином Ду-
навца до спајања са реком Дунав на доњем шпицу аде Чакљанац 
код коте 1149. Овде граница скреће на северо исток, иде средином 
пловног тока реке Дунав пратећи леву обалу аде Чакљанац, улази 
и иде средином  средњег тока  реке Дунав и завршава се на почет-
ној тачки на коти 1158 на горњем шпицу аде Чакљанац.

Прилог 1 на сајту http/www.vojvodinasume.rs/ponuda/licitacije/  
- Прегледна карта ловишта са уцртаним ловним ревирима. 

II Процена бројности и структуре популација врста ловне 
дивљачи у ловном ревиру, стање станишта ловне дивљачи у 
ловном ревиру

Ревир бр. 2 „Бела стена – Ивановачка ада“

1. Срнећа дивљач – 26 јединки, следеће структуре:
• Срндаћ – 8 јединки
• Срна – 8 јединки
• Лане – 10 јединки

2. Дивља свиња – 23 јединке, следеће структуре:
• Вепар – 6 јединки
• Крмача – 6 јединки
• Назиме – 11 јединки

3. Дивља патка – 1319 јединки

Ревир бр. 3 „Чакљанац“

1. Срнећа дивљач – 17 јединки, следеће структуре:
• Срндаћ – 5 јединки
• Срна – 6 јединки
• Лане – 6 јединки

2. Дивља свиња – 14 јединки, следеће структуре:
• Вепар – 4 јединке
• Крмача – 4 јединке
• Назиме – 6 јединки

3. Дивља патка – 565 јединки

Станишни услови за наведену ловну дивљач у ревиру бр. 2 
„Бела стена – Ивановачка ада“ и у ревиру бр. 3 „Чакљанац“ су из-
узетно повољни и главни лимитирајући фактор бројности је ниво 
-  водостај реке Дунав. 

III Ограничења у погледу проглашених режима заштите 
природе или намене одређених површина у ловном ревиру

У оквиру ловишта „Доње Подунавље“, у ревиру бр. 2 „Бела сте-
на – Ивановачка ада“, налазе се заштићена природна добра: ГЈ 
„Доње Подунавље“ одељење 46, одсек „д“ – Споменик природе 
II степен заштите, површине 2,12 хектара; одељење 46, одсек „е“ 
- Споменик природе II степен, површине 3,95 хектара, УКУПНО 
6,07 хектара, проглашена решењем Завода за заштиту природе 
НР Србије, бр. 01-537/1 од 23.09.1961. године, под називом РЕЗЕР-
ВАТ „ОМОЉИЧКА АДА“ и решењем скупштине града Панчева 
(Сл. лист града Панчева бр. 22) од 29.09.2009. године под називом 
СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ИВАНОВАЧКА АДА“ III категорије.

У ревиру бр. 3 „Чакљанац“ не налазе се заштићена природна добра.  

OGLASNI DEO
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IV Право на учешће

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица која су ре-
гистрована у регистру привредних субјеката за обављање делат-
ности из области ловства на територији Републике Србије и која 
испуњавају остале услове прописане овим јавним конкурсом. 

V Услови за учешће на јавном конкурсу 

Уз пријаву на јавни конкурс потребно је доставити и следеће 
доказе о испуњености услова: 

- Упис у регистар привредних субјеката, у складу са за-
коном којим се уређује регистрација привредних субје-
ката, у фотокопији; 

- Програм унапређења управљања ловним ревиром

Програм нарочито садржи: 

1) циљеве и мере за унапређење:
(2) гајења, заштите и коришћења ловних врста дивљачи
(3) заштите и очувања станишта дивљачи
(4) ловних и ловнотехничких објеката у ловном ревиру

2) начин обезбеђивања стручне и ловочуварске службе у лов-
ном ревиру

3) план улагања и инвестиција за спровођење мера прописаним 
Програмом са динамиком реализације плана

4) обавезу обезбеђивања гаранције за спровођење управљања 
ловним ревиром

- Бланко соло меницу,  као доказ да је понуђач способан да 
пре потписивања уговора са корисником ловишта посебне 
намене обезбеди гаранције за испуњење уговорних обаве-
за (озбиљност доброг извршења посла), оверену печатом 
и потписом подносиоца пријаве, уз коју се доставља:

• ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код На-
родне банке Србије (у складу са Одлуком о ближим 
условима, садржини и начину вођења Регистра мени-
ца и овлашћења („Сл.Гласник РС“ бр. 56/11, 80/2015, 
76/2016, 82/2017 i 14/2020), а на основу члана 47а став 
6 Закона о платном промету („Сл.Гласник РС“ бр. 
3/2002, 5/2003, 43/2004, 62/2006, 31/2011 и 139/2014)), 

• МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ (образац меничног 
овлашћења је саставни део јавног конкруса – При-
лог 2 на сајту http/www.vojvodinasume.rs/ponuda/
licitacije/), при чему менично овлашћење мора бити 
потписано и оверено печатом. 

• КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, оверен од 
стране банке, у једном примерку (Ако лице које је на-
ведено на картону депонованих потписа није овлашће-
но за заступање правног лица, а потписник је менице, 
неопходно је доставити и специјално пуномоћје сход-
но члану 91 став 4 Закона о облигационим односима). 

- Доказ да се против подносиоца пријаве не води истраж-
ни поступак за привредни криминал,

VI Период трајања закупа

Ловни ревири дају се у закуп на период од 10 (десет) ловних го-
дина, почевши од ловне 2021./2022. године, односно од 01.04.2021. 
године до 31.03.2031. године. 

Ловна година је период од 1. априла текуће године до 31. марта 
следеће године. 

VII  Минимални услови под којима се ловни ревири издају 
у закуп 

- ловни ревир се даје у закуп у целокупној површини и у 
виђеном стању;

- ловни ревир даје се у закуп на период од 10 (десет) лов-
них година, почевши од ловне 2021./2022. године, однос-
но од 01.04.2021. године до 31.03.2031. године;

- ловни ревир даје се у закуп искључиво за обављање 
ловне делатности и не може се користити у друге сврхе;

- ловну основу за газдовање ловиштем, у чијем склопу се на-
лази ловни ревир који се даје у закуп, доноси закуподавац;

- закупац је у обавези да спроводи мере гајења, заштите и 
коришћења ловних врста дивљачи, у складу са позитив-
ним прописима; 

- закупац је у обавези да усклади ловну делатност са дру-
гим делатностима које се врше у ревиру у ловишту и су-
седним ловиштима у области шумарства, пољопривреде, 
водопривреде и друго;

- закупац сноси трошак накнаде за коришћење ловостајом 
заштићених врста дивљачи за припадајући ревир;

- закупац може и има право да у ревиру, у складу са план-
ским документима, реновира/реконструише или изради 
друге ловно-техничке објекте (високе чеке, ниске чеке, 
понтон за лов дивљих патака, хватаљке);

- ловно-технички објекти морају бити од природног мате-
ријала (дрво);

- по истеку уговора (закупа) реновирани и израђени лов-
но-технички објекти преносе се у власништво закуподавца;

- за све радове које закупац планира, мора прибавити пи-
сану сагласност закуподавца;

- закупац не може предмет јавног конкурса давати даље у 
закуп.

VIII Рок и начин подношења пријаве

Пријаве се подносе одвојено за сваки ловни ревир.

Пријава на јавни конкурс се подноси на обрасцу (Прилог 3), а 
који се може преузети са сајта Јавног предузећа „Војводинашуме” 
Петроварадин http/www.vojvodinasume.rs/ponuda/licitacije/. 

Рок за пријаву на јавни конкурс је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“ и на 
сајту ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин.

Пријаве доставити на адресу: ЈП „Војводинашуме“ Петровара-
дин, ул. Прерадовићева бр. 2, са назнаком „Пријава на јавни кон-
курс за давање ловних ревира у ловишту „Доње Подунавље“ у за-
куп – Не отварати“. Понуде морају бити у затвореним ковертама.

Додатне информације могу се добити на телефон 013/345-065. 

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране. 
Неблаговремене понуде ће бити враћене понуђачима неотворене 
са назнаком да су неблаговремено поднете. 

IX Критеријуми за избор најбољег понуђача 

Најповољнијом понудом сматраће се понуда понуђача чији је Програм 
унапређења управљања ловним ревиром од стране Комисије оцењен као 
најквалитетнији, односно који обезбеђује одрживо газдовање попула-
цијама дивљачи и њихових станишта на начин и у обиму којим се трајно 
одржава и унапређује виталност популација дивљачи, производна спо-
собност станишта и биолошка разноврсност, чиме се постиже испуња-
вање економских, еколошких и социјалних функција ловства.  

Одлука о избору најповољнијег понуђача може се донети и у 
случају да у јавном конкурсу учествује само један понуђач који ис-
пуњава услове из овог јавног конкурса. Комисија има право да не 
одабере ниједног понуђача, те распише нови јавни конкурс у року 
од 15 дана од дана доношења одлуке о поништењу јавног конкурса. 

С најповољнијем понуђачем закуподавац ће закључити уговор 
о закупу ловног ревира најкасније у року од 30 дана од дана сту-
пања на снагу Одлуке о избору најповољнијег понуђача. 

X Резултати конкурса објавиће се најкасније у року од 5 
дана од дана истека рока за пријаву, на интернет страници 
Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин. 

ДИРЕКТОР 

________________________
Роланд Кокаи, мастер економиста с.р.
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Страна 20 - Броj 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. јануар 2021.

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

1. Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и 
реализацији пројеката које финансира Управа за ка-
питална улагања Аутономне покрајине Војводине у 
2021. години;

2. Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној 
својини Аутономне покрајине Војводине за 2021. го-
дину;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

3. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка секретара Покрајинске владе;

4. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка директора Управе за имовину Аутономне покраји-
не Војводине;

5. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за спорт и омлади-
ну;

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

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

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

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

10. Решење о измени Решења о постављењу вршиоца 
дужности помоћника покрајинског секретара за ви-
соко образовање и научноистраживачку делатност;

11. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова;

12. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова;

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

14. Решење о давању сагласности на Годишњи програм 
пословања ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, за 
2021. годину;

15. Решење о давању сагласности на Статут Завода за 
културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru 
vojvodinských Slovákov;

16. Решење о престанку дужности вршиоца дужнос-
ти директора Опште болнице Сремска Митровица, 
Сремска Митровица;

17. Решење о именовању дужности вршиоца дужнос-
ти директора Опште болнице Сремска Митровица, 
Сремска Митровица;

18. Решење о престанку дужности вршиоца дужнос-
ти заменика директора Опште болнице Сремска 
Митровица, Сремска Митровица;

19. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома 
ученика средњих школа Суботица;

20. Решење о именовању члана Управног одбора Дома 
ученика средњих школа Суботица;

21. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Завода за трансфузију крви Војводине;

22. Решење о именовању  вршиоца дужности директора 
Завода за трансфузију крви Војводине;

23. Решење о преносу средстава у текућу буџетску ре-
зерву број: 401-8/2021-1;

24. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-1;

25. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2021-1;

26. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2021-2;

27. Решење о употреби средстава сталне  буџетске ре-
зерве број: 401-7/2021-3;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

28. Решење о одобрењу за издавање и употребу рукопи-
са превода уџбеника Биологија 7, за седми разред ос-
новне школе, писан на румунском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

29. Решење о изменама Решења о установљавању ло-
вишта „Курјачица“;

30. Решење о изменама Решења о установљавању ло-
вишта „Сонта“;

ОГЛАСНИ ДЕО

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН

31. Јавни конкурс за давање у закуп ловних ревира у ло-
вишту „Доње Подунавље“ Панчево;
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