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573.

 На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 5. тачка 
1. и став 6. Закона о основама система образовања и васпитања 
(‘’Службени гласник РС’’, бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20.), 
члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службе-
ни лист АП Војводине», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17 и 
24/2019), покрајински секретар за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-националне заједнице, д о н о с и:

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ШКОЛСКОМ 

КАЛЕНДАРУ   ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА 
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Члан 1.

У Правилнику о школском календару за средње школе са се-
диштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школ-
ску 2020/2021. годину («Службени лист АП Војводине», бр. 
41/2020, 63/2020), у члану 6. став 3. алинеја трећа, речи: 

«завршава се 03. маја 2021. године»,  замењују се речима:  «зав-
ршава се 04. маја 2021. године».

Члан 2.

Табеларни приказ школског календара за средње школе са се-
диштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школ-

ску 2020/2021. годину, који је саставни део Правилника о школ-
ском календару  за средње школе  са седиштем на територији 
Аутономне покрајине Војводине за школску 2020/2021. годину 
(«Службени лист АП Војводине», бр. 41/2020, 63/2020), замењује 
се новим табеларним прегледом школског календара за средње 
школе  са седиштем на територији Аутономне покрајине Војво-
дине за школску 2020/2021. годину, који је саставни део овог Пра-
вилника.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у «Службеном листу АП Војводине», а сходно члану 53. став 2. 
Закона о државној управи (‘’Службени гласник РС’’, бр: 79/05, 
101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/10 – др. закон), биће објављен и у 
‘’Службеном гласнику РС’’.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-611-8/2021-01
У Новом Саду, 14.04.2021. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА СРЕДЊE ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
2020. 2021.

рн Септембар 01–02.01.2021. год. - Нова година
07.01.2021. год. - први дан Божића 
за вернике који славе по јулијанском 
календару
27.01.2021. год. Свети Сава –
школска слава-радни и ненаставни 
дан
05.09.2020. год. – наставна субота 
(распоред од понедељка)

рн                  Јануар
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н

1. 1 2 3 4 5нс 6 1● 2● 3
2. 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7* 8 9 10
3. 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
4. 21 22 23 24 25 26 27 18. 18 19 20 21 22 23 24
5. 28* 29 30 19. 25 26 27 28 29 30 31

23 наставна дана 9 наставних дана

рн                Октобар 01.10.2020. год. –настава по
распореду од понедељка
21.10.2020. год. - Дан сећања на 
српске жртве у Другом светском 
рату
15–16.02.2021. год. Сретење – Дан 
државности Србије

рн Фебруар
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н

1 2 3 4 20. 1 2 3 4 5 6 7
6. 5 6 7 8 9 10* 11 21. 8 9 10 11 12 13 14
7. 12 13 14 15 16 17 18 22. 15● 16● 17 18 19 20 21
8. 19 20 21 22 23 24 25 23. 22 23 24 25 26 27 28
9. 26 27 28 29 30 31

22 наставна дана 18 наставних дана
рн                Новембар

03.11.2020. год. – настава по 
распореду од петка
11.11.2020. год.  - Дан примирја у 
Првом светском рату-нерадни дан

рн Март
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н

1 24. 1 2 3 4 5 6 7
10. 2 3 4 5 6 7 8 25. 8 9 10 11 12 13 14
11. 9 10 11● 12 13 14 15 26. 15 16 17 18 19 20 21
12. 16 17 18 19 20 21 22 27. 22 23 24 25 26 27 28
13. 23 24 25 26 27 28 29 28. 29 30 31
14. 30

20 наставних дана 23 наставна дана
рн                Децембар 25.12.2020. год. - први дан Божића 

по грегоријанском календару 

02–05.04.2021. год. - Васкршњи 
празници по грегоријанском 
календару
22.04.2021. год. - Дан сећања на 
жртве холокауста, геноцида и друге 
жртве фашизма у Другом светском 
рату

рн                      Април
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н

14. 1 2 3 4 5 6 1 2* 3* 4*
15. 7 8 9 10 11 12 13 29. 5* 6 7 8 9 10 12
16. 14 15 16 17 18 19 20 30. 12 13 14 15 16 17 18
17. 21 22 23 24 25* 26 27 31. 19 20 21 22 23 24 25

28 29 30 31 32. 26 27 28 29 30*

14 наставних дана 79 наставнa данa 19 наставних дана

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
30.04–03.05.2021. год. - Васкршњи 
празници по јулијанском календару

01. мај - Празник рада, празнује се 
01-04.05.2021. год.

рн                      Мај
Школска година почиње у уторак 01.09.2020.
год.
Прво полугодиште завршава се у петак
18.12.2020. год.
Друго полугодиште почиње у понедељак 
18.01.2021. год.
Школска година се завршава:
25.05.2021. год. – за ученике четвртог разреда  
гимназија; 
01.06.2021. год. – за ученике четвртог разреда 
четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих 
стручних школа;
22.06.2021. год. – за ученике првог, другог и 
трећег разреда гимназија и четворогодишњих 
средњих стручних школа и ученике првог и 
другог разреда трогодишњих средњих стручних 
школа.

П У С Ч П С Н
1● 2●

33. 3* 4 5 6 7 8 9
34. 10 11 12 13* 14 15 16
35. 17 18 19 20 21 22 23
36. 24 25 26 27 28 29 30
37. 31

19 наставних дана
рн                      Јун

П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6

38. 7 8 9 10 11 12 13
39. 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

16 наставних дана 104
наставнa дана

ЛЕГЕНДА

Почетак и завршетак наставне године

Државни празници који се обележавају радно (наставни 
дан)
Школска слава Свети Сава  (радни, ненаставни дан)
Завршетак квартала

Ученички распуст РН Радна недеља
* Верски празник НС Наставна субота
● Државни празник
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574.

На основу члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Срби-
ма у региону („Службени лист АПВ”, број: 19/06 и 66/20), те чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у ре-
гиону за 2021. годину, које је усвојио Управни одбор Фонда за 
избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, на 8. 
седници одржаној 15. марта 2021. године.

  II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-13/2021 
Нови Сад, 14. април 2021. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

575.

На основу члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Срби-
ма у региону („Службени лист АПВ”, број: 19/06 и 66/20), те чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Даје се сагласност на Изменe Програма рада Фонда за избегла, 
расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину, 
које је донео Управни одбор Фонда за избегла, расељена лица и за 
сарадњу са Србима у региону, на 8. седници одржаној 15. марта 
2021. године.

 
  II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-40/2021-01  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

576.

На основу члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 
54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 
51. ст. 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајина-
ма и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 
број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19- 
др. закон и 157/20-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 14. априла 2020. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Жужани Мацко, вршиоцу дужности подсекретара Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 
мањине-националне заједнице, закључно са 20. априлом 2021. 
престаје рад на положају, због протека времена на који је по-
стављен.    

  II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-11/2021-3 
Нови Сад, 14. април 2021. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

577.

На основу члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 
54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56. 
ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/16, 
113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19- др. закон и 
157/20- др. закон), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, 
број: 37/14), 

ПОСЕБНИ ДЕО
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Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Жужана Мацко, поставља се за вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине-националне заједнице, почев од 21. априла 
2021.године, на период од три месеца.    

  II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-11/2021-4  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

578.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и 
члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ ,ˮ број: 37/14, 54/14 – др. одлука, 
37/16, 29/17 и 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51. тачка 1. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 
113/17 – др. закон и 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон и 157/20- др. 
закон),

 Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Аранки Биндер, вршиоцу дужности подсекретара Покрајин-
ског секретаријата за спорт и омладину, 13. априла 2021. годи-
не, престаје рад на положају због протека времена на које је по-
стављен.

  II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-120/2021  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

579.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као 
и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи („Службени 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 1. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 
113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. 
закон),

 Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Ласлу Кормањошу, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за спорт и омладину, 13. априла 2021. године, прес-
таје рад на положају због протека времена на које је постављен.

  II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-122/2021  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

580.

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 је-
диницама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 
21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон, 86/19- др. закон и 157/20 – др. 
закон) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. го-
дине, 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, почев од 14. априла 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-121/2021  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

581.

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 једи-
ницама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 
113/17, 95/18, 113/17- др. закон, 95/18- др. закон, 86/19- др. закон и 
157/20- др. закон) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. го-
дине, донела је



14. април 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 18 - Страна 1121

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Ласло Кормањош, дипломирани економиста - мастер, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секре-
тара за спорт и омладину, на период од три месеца почев од 14. 
априла 2021. године.

  II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-123/2021 
Нови Сад, 14. април 2021. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

582.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и 
члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист 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 1. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18,  
113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон и 157/20 – др. 
закон), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Александру Борковићу, вршиоцу дужности помоћника по-
крајинског секретара за привреду и туризам, 13. априла 2021. го-
дине, престаје рад на положају због протека времена на које је 
постављен.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-124/2021  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

583.

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 једи-
ницама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 
113/17, 95/18, 113/17- др. закон, 95/18- др. закон, 86/19- др. закон и 
157/20- др. закон) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. го-
дине, 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, почев од 14. априла 2021. године, на период 
од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-125/2021 
Нови Сад, 14. април 2021. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

584.

На основу члана  51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. за-
кон, 95/18 - др. закон, 86/19- др. закон и 157/20- др. закон), члана 27. 
став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(„Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 54/14 - др. одлука, 
37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Јоланд Корори, вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, 13. априла 2021. године, престаје рад на положају, због 
протека времена на који је постављена.    

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-268/2021  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

585.

 На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 
54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56. 
ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/16, 
113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 – др. закон 
и 157/20- 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 14. априла 2021. го-
дине, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Јоланд Корора поставља се за вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова, почев од 14. априла 2021. године, на пери-
од од три месеца.    

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-269/2021 
Нови Сад, 14. април 2021. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

586.

На основу члана  51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. за-
кон, 95/18 - др. закон, 86/19- др. закон и 157/20 –др. закон), члана 
27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској уп-
рави („Службени лист АП Војводине“, бр. 37/2014, 54/2014 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) и члана 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АП Војводине”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

  Радошу Пејовићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за социјалну политику, демографију и равноправност по-
лова, 13. априла 2021. године, престаје рад на положају, због проте-
ка времена на који је постављен.    

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-270/2021  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

587.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 
54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56. 
ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/16, 
113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 – др. закон и 
157/20-др. закон), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 
37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 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 рав-
ноправност полова, почев од 14. априла 2021. године, на период од 
три месеца.    

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-271/2021  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

588.
На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке 

о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези 
с чланом 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 – др. закон, 86/19 
- др. закон и 157/20 - др. закон), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Драгици Раковић, вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за финансије, 20. априлa 2021. године престаје рад на 
положају, због протека времена на који је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-127/2021-01  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

589.
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, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - 
др. закон и 157/20 - др. закон) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Драгица Раковић поставља се за вршиоца дужности 
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помоћника покрајинског секретара за финансије почев од 21. 
априла 2021. године, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-129/2021  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

590.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
а у вези с чланом 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 – 
др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. aприла 2021. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Aлександру Пејину, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за финансије, 20. априлa 2021. године престаје рад 
на положају, због протека времена на који је постављен.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-128/2021  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

591.

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 једи-
ницама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 
113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон и 
157/20 - др. закон) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Александар Пејин поставља се за вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за финансије почев од 21. априла 
2021. године, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-130/2021  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

592.

На основу члана 51. став 1 тачка 1. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон и 
95/18 – др.закон, 86/19 – др. закон и 157/20 – др. закон) и члана 35. 
и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Саболчу Фехеру, вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 20. априла 
2021. године, престаје рад на положају због протека времена на 
које је постављен. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-212/2020-1  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

593.

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – 
др.закон, 86/19 др. закон и 157/20 – 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 14. априла 2021. годи-
не,              д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Саболч Фехер, мастер инжењер саобраћаја,  п о с т а в љ а  
се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај, почев од 21. априла 2021. 
године, на период од три месеца. 

II

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

127 Број: 02-212/2020-2  
Нови Сад, 14. април 2021. године  

ПРЕДСЕДНИК
 Покрајинске владе

 Игор Мировић

594.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и 
95/18 – др.закон, 86/19 – др. закон и 157/20 – др. закон) и члана 35. 
и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Саши Игићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 20. априла 
2021. године, престаје рад на положају због протека времена на 
које је постављен. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-13/2021-1  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

595.

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – 
др.закон, 86/19 др. закон и 157/20 – 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 14. априла 2021. годи-
не,           д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Саша Игић, доктор пољопривредних наука, п о с т а в љ а  се за 
вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енерге-
тику, грађевинарство и саобраћај, почев од 21. априла 2021. годи-
не, на период од три месеца. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-13/2021-2  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

596.

На основу члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/2019), 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  14. априла  2021. го-
дине, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Родика Петку, доктор медицине, специјалиста медици-
не рада, разрешава се дужности вршиоца дужности директорa 
Дома здравља Вршац, на коју је именованa Одлуком о преузи-
мању оснивачких права над Домом здравља Вршац 127 Број: 022-
827/2019-17 од 18. децембра 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-249/2021  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

597.

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  14. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Борко Минић, доктор медицине, специјалиста ургент-
не медицине, именује се за вршиоца дужности директора Дома 
здравља Вршац.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-250/2021  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

598.

 На основу члaна 113. став 4. и члана 123. став 4. тачка 1. Зако-
на о здравственој заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), 
члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14),
 Покрајинска влада, на седници одржаној 14. априла 2021. годи-
не, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Зоран Томин, разрешава се дужности председника Управног 
одбора Дома здравља Кањижа, на коју је именован Решењем 
Скупштине општине Кањижа, број: 02-252/2018-I/Б од 19. јула 
2018. године, а коју је наставио да врши Одлуком о преузимању 
оснивачких права над Домом здравља Кањижа 127 Број: 022-
827/2019-10 од 18. децембра 2019. године, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-22  
Нови Сад, 14. април 2021. године  

ПРЕДСЕДНИК
 Покрајинске владе

 Игор Мировић

599.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Румуна („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 3/10), 
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници, одржаној 14. априла 2021. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din 
Voivodina за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор Завода 
за културу војвођанских Румуна, на седници одржаној 11. фебру-
ара 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-44/2021  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

600.

 На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Хрвата („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), 
као 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 14. априла 2021. годи-
не, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 
2020. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу 
војвођанских Хрвата, на 25. седници одржаној 12. фебруара 2021. 
године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-56/2021  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

601.

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 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 14. априла  2021. 
године,    д о  н  о  с  и 
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Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

Средстава планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину у 
износу од 950.000,00 динара (словима: девет стотина педесет хиљада и 00/100) – према буџетским 

класификацијама приказаним у следећој табели:

Врста буџетске класификације Шифра и назив буџетске класификације
Износ

(у динарима)

Раздео 14  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ 950.000,00

Глава 00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај 950.000,00

Програм 0701  Уређење и надзор у области саобраћаја 950.000,00

Програмска активност/пројекат 1003 Развој саобраћаја и путне инфраструктуре 950.000,00

Функционална класификација 450 Саобраћај 950.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања  буџета 950.000,00

Економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 950.000,00

4632  Капитални трансфери осталим нивоима власти 950.000,00
 

                                                                  УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14                                                                                                        950.000,00

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, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета износ од 950.000,00 динара, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке смањује 
се у оквиру Покрајинског секретаријата за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај за 950.000,00 динара, а у истом 
износу увећава се апропријација текуће буџетске резерве 
у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије, на го-
дишњем нивоу права потрошње. 

1. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај и Покрајински секретаријат за 
финансије. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-8/2021-5 
Нови Сад, 14. април 2021. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

602.

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”, бр. 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 14. априла 2021. 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 
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска актив-
ност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класифи-
кација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџе-
та, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 17 – Управи за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине, Програм 1505 Регионални раз-
вој, Прграмска активност 1010 Подршка пројектима у области 
образовања, ученичког и студентског стандарда, функционална 
класификација 960 Помоћне услуге образовању, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa класи-
фикацијa 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални 
трансфери осталим нивоима власти износ од 26.357.985,20 динара 
(словима: двадесет шест милиона три стотине педесет седам хиља-
да девет стотина осамдесет пет динара и 20/100), због непланира-
них средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава 
се за 26.357.985,20 динара, а периодично право потрошње – кво-
та, увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Управу за капитал-
на улагања Аутономне покрајине Војводине, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према 
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буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће 
се Гимназији „Исидора Секулић” – Нови Сад за финансирање 
додатних радова на адаптацији и реконструкцији објекта са на-
доградњом једне етаже.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, 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 писа-
ног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није зако-
ном прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-48  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић

603.

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 14. априла 2021. 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 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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 
Индиректни корисници у области културе, Програм 1202 Уна-
пређење система заштите културног наслеђа, Програмска актив-
ност 1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања 
културног наслеђа, функционална класификација 820 Услуге 
културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, на економској класификацији 423 Услуге по уговору, од-
носно 4234 Услуге информисања, износ од 500.000,00 динара 
(словима: пет стотина хиљада динара и 00/100), а због недо-
вољно планираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава 
се за 500.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота 
– увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједница-
ма, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу 
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог ре-
шења, усмериће се Архиву Војводине, Нови Сад, а намењено је 
за финансирање штампања књиге „Жртве у Срему 1941–1945”.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-

сање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат 
за финансије.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-49  
Нови Сад, 14. април 2021. године  

ПРЕДСЕДНИК
 Покрајинске владе

   Игор Мировић

604.

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  14. априла 2021. го-
дине,     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 Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 
10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Ин-
тервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџет-
ска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне ус-
луге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 14 – 
Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај, Програм 0701 Уређење и надзор у области саобраћаја, 
Пројекат 4014 Програм безбедних школских путева на подручју АП 
Војводине, функционална класификација 450 Саобраћај, извор фи-
нансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, на економској 
класификацији 424 Специјализоване услуге, 4249 Остале специја-
лизоване услуге износ од 950.000,00 динара (словима: девет сто-
тина педесет хиљада динара и 00/100), због непланираних средста-
ва на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 
950.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – увећава 
се у висини и по методологији, а по условима, начину и поступку 
за измену периодичног плана извршења и одобреног обима расхода 
и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински 
орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, по основу употре-
бе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је 
за израду Студије – дефинисање полазних основа за креирање 
програма безбедних школских путева на подручју АП Војводи-
не, с циљем повећања безбедности деце која путују до/од школе 
пешице или бициклом.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство 
и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај 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: 401-9/2021-50  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

605.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и 
113/17, 95/2018, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не 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 14. априла 2021. 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 2021. 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, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 13 Покрајински секретаријат за високо об-
разовање и научноистраживачку делатност, Програм 0201 Развој 
науке и технологије, Програмска активност 1014 Подршка раду 
Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о., функционална класи-
фикација 150 Опште јавне услуге – истраживање и развој, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ од 
6.000.000,00 динара (словима: шест милиона динара и 00/100) на 
економској класификацији 451 Субвенције јавним нефинансијс-
ким предузећима и организацијама, односно 4512 Капиталне суб-
венције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 
а због непланираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Отвара се апропријација на годишњем нивоу из става 1. ове 
тачке у износу од 6.000.000,00 динара, а периодично право потро-
шње – квота – увећава се у висини и по методологији, те по усло-
вима, начину и поступку за измену периодичног плана извршења и 
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређен период које 
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и 
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог ре-
шења, усмериће се Научно-технолошком парку Нови Сад д.о.о., 
за завршетак грађевинских радова, што подразумева: технички 
надзор (пријем) 1.200.000,00 динара, елаборат геодетских радова 
1.200.000,00 динара, израду пројекта изведеног објекта 600.000,00 
динара и за техничка испитивања и мерења у згради 3.000.000,00 
динара, што укупно износи 6.000.000,00 динара.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и на-
учноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за фи-
нансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секреатаријат 
за високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће 
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уко-
лико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-51  
Нови Сад, 14. април 2021. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

606.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17,  24/19 и 
66/20) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА 

ЗА ОДОБРАВАЊЕ РУКОПИСА УЏБЕНИЧКОГ КОМПЛЕТА

I

ОДБИЈА СЕ ЗАХТЕВ издавачке куће БИГЗ школство 
д.о.о. Београд, за одобравање рукописа уџбеничког комплета 
ХРВАТСКИ ЈЕЗИК за осми разред основне школе, који се 
састоји од: Хрватски језик 8, уџбеник за хрватски језик у осмом 
разреду основне школе, аутора Крешимира Багића, Наташе Јурић 
Станковић, Давора Шимића и Андреса Шодана, другог наставног 
средства – Хрватски језик 8, радна свеска за хрватски језик у осмом 
разреду основне школе, аутора Крешимира Багића, Наташе Јурић 
Станковић, Давора Шимића и Андреса Шодана, уџбеника Снага 
ријечи, читанка за хрватски језик у осмом разреду основне школе, 
ауторке Аните Шојат и другог наставног средства - Снага ријечи 
8, радна свеска за хрватски језик у осмом разреду основне школе, 
ауторке Аните Шојат, издавача БИГЗ школство д.о.о. Београд, за 
школску 2021/2022.

II

Ово решење ће се објавити у ‹›Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине››.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-655/2020-01
Дана:  12. 04. 2021. године  

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

607.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима („Служ-

бени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист 
АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински 
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - 
националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., 
Београд, издавање и употребу превода уџбеника ХЕМИЈА 1, 
уџбеник за први разред гимназије, писан на мађарском језику 
и писму, ауторке Татјане Недељковић, од школске 2021/2022. 
године.
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II

Ово решење ће се објавити у ‹›Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине››.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-24/2021-01
Дана:  09. 04. 2021. године 

  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

608.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., 
Београд, издавање и употребу превода уџбеника ФИЗИКА 1, 
уџбеник за први разред гимназије, писан на мађарском језику и 
писму, аутора Милене Богдановић и Горана Попарића, од школске 
2021/2022. 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:  128-61-26/2021-01
Дана:  09. 04. 2021. године 

 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
 Szakállas Zsolt

  /Жолт Сакалаш/

609.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, 
Београд, издавање и употребу рукописа уџбеника МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 3 за трећи разред основне школе, писан на словачком 
језику и писму, са мултимедијалним додатком, ауторки Марјене 
Станковић Кривак и Данке Накић и Аудио записом уз уџбеник 
Музичка култура 3 за трећи разред одновне школе на словачком 
језику и писму, аутори Јурај Суђи и Марјена Станковић Кривак, 
од школске 2021/2022. 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:  128-61-23/2021-01
Дана:  13. 04. 2021. године 

  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
  Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

610.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, 
Београд, издавање и употребу рукописа уџбеничког комплета 
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 
КУЛТУРЕ за пети и шести разред основне школе, писан на 
словачком језику и писму, који се састоји од уџбеника – Читанка 
за словачки језик са елементима националне културе за пети и 
шести разред основне школе са Мултимедијалним додатком 
и Аудио записом уз Читанку за словачки језик са елементима 
националне културе за пети и шести разред основне школе, 
аутор-Зорослав Спевак и уџбеник-Не плашим се граматике – 
словачки језик са елементима националне културе – граматика 
за пети и шести разред основне школе , аутор др Михал Тир, од 
школске 2021/2022. 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:  128-61-19/2021-01
Дана:  13. 04. 2021. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

611.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима („Служ-
бени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист 
АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински 
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, 
издавање и употребу рукописа превода уџбеника ЛИКОВНА 
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КУЛТУРА 4, за четврти разред основне школе, писан на 
русинском језику и писму, ауторке Сање Филиповић, од школске 
2021/2022. 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:  128-61-30/2021-01
Дана:  14. 04. 2021. године 

  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
    Szakállas Zsolt

 /Жолт Сакалаш/

612.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука, 

37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) а у вези с чланом 125. Закона о социјал-
ној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 24/11), 
д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ДУШАНКЕ ПЕ-
ТРАК, дипл. педагошкиње из Ковачице на дужност вршиоца 
дужности директорке Центра за социјални рад „Ковачица” Ко-
вачица.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

Број: 022-260/2021
Нови Сад, 6. април 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

OGLASNI DEO

613.

 На основу члана 24. став 2.  Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Сл.лист АПВ“ бр. 37/2014, 54/2014 – 
др.пропис, 37/2016 , 29/2017 , 24/2019 и 66/2020) у вези са чланом 
11. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број 
66/2020), а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о доде-
ли буџетских средстава за унапређивање положаја националних 
мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и 
толеранције („Службени лист АПВ“ број 8/19),  у оквиру пројекта 
«Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини», 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНИСИРАЊЕ ПОТПРОЈЕКТА 

«МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ НА КЛИК»

Јавни конкурс се расписује за доделу дотација Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 
мањине-националне заједнице, регистрованим правним лицима 
(удружењима, асоцијацијама и другим субјектима са седиштем 
на територији Аутономне покрајине Војводине) за организацију 
6 наградних конкурса од општег јавног интереса, за ученике ос-
новних и средњих школа из АП Војводине и то у области мул-

тикултурализма, толеранције и очувања и промовисања етничке 
разноликости и културног идентитета националних мањина - на-
ционалних заједница Војводине.

Јавни конкурс се расписује на укупан износ од 500.000,00 ди-
нара.

I ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Средства се додељују за организацију 6 наградних јавних кон-
курса у току 2021. године.

II  УСЛОВИ КОНКУРСА

• На јавни конкурс се могу пријавити искључиво регистро-
вана правна лица – организације, удружења, асоцијације и 
други субјекти са седиштем на територији Аутономне по-
крајине Војводине.

• На јавни конкурс се не могу пријављивати директни и ин-
директни буџетски корисници, привредна друштва и нацио-
нални савети националних мањина.

• На јавном конкурсу се додељују средства за организацију 6 
наградних јавних конкурса према следећем:

o наградни конкурси се расписују за подношење радова 
на одабране теме из области мултикултурализма, то-
леранције и очувања и промовисања етничке разно-
ликости и културног идентитета националних мањина 
- националних заједница Војводине;
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o наградни конкурси су намењених ученицима основ-
них и средњих школа из АП Војводине, од којих су 3 
намењена ученицима основних школа а 3 ученицима 
средњих школа;

o наградни конкурси су јавни уз обавезу одабраног 
корисника средстава да писменим путем (или путем 
електронске поште) обавести све установе основног 
и средњег образовања у АП Војводини о условима и 
роковима конкурса;

o наградни конкурси се морају бити реализовани у  
2021. години.

• Подносиоци пријаве на јавни конкурс, уз пријаву, обавез-
но подносе и:
o детаљно разрађен план потпројекта и опис актив-

ности;
o предлог динамике реализације активности у 2021. го-

дини;
o предлог тема и форме радова који ће бити предмет на-

градних конкурса;
o предлог наградног фонда и форме награђивања;
o предлог буџета потпројекта;
o предлог модела сарадње са Секретаријатом у реализа-

цији потпројекта;
o званичан доказ о регистрацији подносиоца пријаве 

(фотокопија).

III  ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Јавне набавке
Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под ре-

гулацију Закона о јавним набавкама, односно уколико ће се сред-
ства остварена по овом конкурсу користити за набавку радова, 
добара или услуга, а учешће јавних средстава чини више од 50% 
вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати наручио-
цем и у обавези је да примењује Закон о јавним набавкама.

IV НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

• Пријаве се подносе у једном примерку, искључиво на кон-
курсним обрасцима Секретаријата;

• Конкурсна документација се може преузети од 14. априла 
2021. године у просторијама Секретаријата или на web ад-
реси www.puma.vojvodina.gov.rs

• Подносилац може поднети само једну пријаву на Конкурс;
• Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на 

језику националне заједнице који је у службеној употреби 
у Аутономној покрајини Војводини;

• Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајин-
ских органа управе у Новом Саду (зграда Покрајинске вла-
де) или се упућују поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
Са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНИСИРАЊЕ 
ПОТПРОЈЕКТА “МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ НА КЛИК»

• Конкурс је отворен до 23. априла 2021. године.

V    ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ 
СРЕДСТАВА

• Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајин-
ски секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице;

• Комисија неће узимати у разматрање неблаговремене и не-
потпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које 
нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве исписане 
нечитко или графитном оловком, као ни пријаве које нису 
предмет Конкурса;

• Критеријуми који ће се примењивати приликом одлучивања 
о избору организатора такмичења:

o предлог форме радова и тема наградних конкурса;
o квалитет предлога активности, оцена ефикасности и 

могућности потпуне реализације циља и теме конкур-
са;

o предлог динамике реализације наградних конкурса у 
току 2021. године;

o предлог форме награђивања и буџета потпројекта;
o предлог модела сарадње са Секретаријатаом у реали-

зацији потпројекта;
o претходне активности подносиоца пријаве у вези са 

областима на које се односе наградни конкурси.
• Комисија неће узимати у разматрање пријаве подносилаца 

којима су додељена средства по основу претходних конкур-
са Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по тим 
конкурсима;

• Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по 
потреби, затражи додатну документацију и информације 
или изађе на лице места, односно да за доделу средстава од-
реди испуњење додатних услова;

• Решење о додели средстава доноси покрајински секретар, 
на основу предлога конкурсне комисије;

• Пријаве и приложена документација се подносиоцима не 
враћају;

• Са подносиоцем пријаве коме су одобрена средства, По-
крајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице ће закључити 
уговор о суфинасирању активности по основу кога ће сред-
ства бити исплаћена;

• Резултати јавног конкурса се објављују на званичној web ад-
реси Секретаријата по окончању Конкурса.

Додатне информације о јавном конкурсу се могу добити у Се-
кретаријату, на бр. тел. 021/ 487 4604, или путем е-поште 

bojan.greguric@vojvodina.gov.rs.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

БРОЈ: 128-90-1069/2021-05
ДАТУМ:  14.04.2021.

Покрајински секретар
Szakállas Zsolt s.k.

(Жолт Сакалаш с.р.)

614.

На основу члана 3. Одлуке о додели средстава Покрајинског 
секретаријата за финансије у 2021. години за учешће у суфинан-
сирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније 
(„Службени лист АПВ“, број 14/2021) Покрајински секретаријат 
за финансије расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ 

СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ У 2021. ГОДИНИ
ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

На основу члана 3. Одлуке о додели средстава Покрајинског 
секретаријата за финансије у  2021. години за учешће у суфинан-
сирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније 
(„Службени лист АПВ“, број: 14/2021 ) (у даљем тексту: Одлука), 
a у складу са средствима опредељеним  Покрајинском скупштин-
ском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. 
годину („Службени лист АПВ“, број: 66/2020), Финансијским 
планом Покрајинског секретаријата за финансије за 2021. годи-
ну и Упутством о обавези дефинисања везе између утврђеног 
јавног интереса и финансирања програма које реализују уд-
ружења („Службени лист АПВ“, број: 1/2020 ), Покрајински се-
кретаријат за финансије (у даљем тексту: Секретаријат) додељује 
бесповратна средства у укупном износу 100.000.000,00 динара 
(словима: стомилионадинара и 00/100) за учешће у суфинанси-
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рању пројекaта на територији Аутономне покрајине Војводине 
који се финансирају из фондова Европске уније (у даљем тексту: 
Пројекат).
 Додела средстава по Јавном конкурсу за доделу средстава По-
крајинског секретаријата за финансије у 2021. години за учешће у 
суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европ-
ске уније (у даљем тексту: Јавни конкурс) вршиће се у складу са 
Одлуком.

I) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

Право учешћа на Јавном конкурсу има правно лице (у даљем 
тексту: Субјект) чије је седиште на територији Аутономне по-
крајине Војводине (у даљем тексту АП Војводина), под условом 
да је уговорна страна на Пројекту (носилац Пројекта или парт-
нер на Пројекту) која има обавезу обезбеђења сопствених финан-
сијских средстава, односно суфинансирања Пројекта .

Субјект може да конкурише искључиво за средства која је до-
кументима прописаним овим конкурсом доказао да је обавезан 
да обезбеди као сопствено учешће, а не и за средства која су дуж-
ни да обезбеде други учесници на Пројекту. 

Субјекту се може доделити максимално 4.000.000,00 динара по 
овом јавном конкурсу. Изузетно, јединицама локалне самоупра-
ве које су према подацима из последњег објављеног акта Владе 
Републике Србије, којим се утврђује јединствена листа развије-
ности јединица локалне самоуправе, разврстане у III и IV групу 
развијености, може се доделити максимално 6.000.000,00 динара.

Субјект може да поднесе више од једне пријаве по овом  јавном 
конкурсу.

За индиректне кориснике буџета локалне самоуправе пријаву 
подноси надлежна јединица локалне самоуправе, а износ сред-
става који се додељује јединици локалне самоуправе за потребе 
реализације пројекта индиректних корисника буџета локалне 
самоуправе не сабира се за одређивање максималног износа сред-
става који се може доделити (тој) јединици локалне самоуправе.

II)  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВ-
НИ КОНКУРС

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“ и у дневним, односно недељним новинама 
које покривају целу територију Аутономне покрајине Војводине, 
на званичној интернет страници Секретаријата и на Порталу еУп-
раве.

Пријава се подноси у писaној форми и електронски.
Пријава се у писaној форми, у једном примерку, са у конкурсу 

назначеном документацијом доставља на адресу: Покрајински 
секретаријат за финансије, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пу-
пина 16, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс“.

Пријава се доставља и електронски на e-mail: psf.konkursi@
vojvodina.gov.rs

Рок за подношење пријава почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања Јавног конкурса  у „Службеном листу Ауто-
номне покрајине Војводине“.

Крајњи рок за подношење пријава je 15. септембар 2021. године.

III)  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА И ДОДЕЛА 
СРЕДСТАВА

Поступак Јавног конкурса спроводи Комисија коју решењем 
именује руководилац Секретаријата.

Након истека рока за пријем пријава на Јавни конкурс, коми-
сија вреднује пријаве и сачињава образложени предлог за доделу 
средстава који доставља руководиоцу Секретаријата.

Вредновање поднетих пријава Комисија врши, у складу са чла-
ном 13. Одлуке, на основу следећих критеријума:

1. значај Пројекта; 
2. обезбеђеност дела средстава који је потребан за суфинан-

сирање Пројекта;
3. степен развијености јединице локалне самоуправе на чијој 

се територији Пројекат реализује; 
4. континуитет у реализацији других Пројеката;
5. допринос унапређењу родне равноправности и

6. датум завршетка Пројекта.
Секретаријат неће доделити средства у следећим случајевима: 

1. ако је пријава поднета за Пројекат који се не финансира из 
фондова Европске уније;

2. ако је пријаву поднео Субјект који конкурише за средства 
за која није у складу са чланом 2. ове одлуке доказао да је 
обавезан да обезбеди на име сопственог учешћа; 

3. ако је пријаву поднео Субјект који конкурише за средства 
која су дужни обезбедити други субјекти на Пројекту;

4. ако је пријаву поднео Субјект који конкурише за средства 
за суфинансирање активности на пројекту које нису при-
хваћене од стране регулаторног тела;

5. ако је пријаву поднео Субјект који није испунио претходне 
уговорне обавезе према Секретаријату;

6. ако је пријава неблаговремена;
7. ако пријава није поднета на обрасцу прописаном јавним 

конкурсом и
8. ако уз пријаву није приложена сва документација пропи-

сана јавним конкурсом.
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по по-

треби, затражи додатна појашњења и информације везано за дос-
тављену конкурсну документацију.

Руководилац Секретаријата о додели средстава одлучује ре-
шењем. 

Решење о додели средстава руководиоца Секретаријата је 
коначно .

Секретаријат са Субјектом закључује уговор о додели средста-
ва којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Секретаријат ће резултате Јавног конкурса објавити на својој 
интернет страници и на Порталу еУправе.

Конкурсна документација се не враћа.

IV) ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ 

Субјект на Јавни конкурс у писаној форми подноси следећу до-
кументацију: 

1. попуњен образац ПК - Пријаве на Јавни конкурс Покрајин-
ског секретаријата за финансије у  2021. години за учешће 
у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова 
Европске уније (у даљем тексту: Пријава), потписан и оверен 
од стране одговорног лица Субјекта;

2. оригинал превода уговора на српски језик, од стране 
овлашћеног судског тумача, којим се доказује да је Субјект 
који конкурише за средства уговорна страна на Пројекту и 
то : у случају да  је Субјект  носилац Пројекта прилаже се на 
претходни начин описан превод потписаног Уговора о дона-
цији, а у случају да је  Субјект  партнер на Пројекту прилаже 
се на претходни начин описан превод  потписаног партнер-
ског споразума као и копија потписаног уговора о донацији( 
може и на  енглеском језику). 

3. оригинал превода на српски језик, од стране овлашћеног 
судског тумача, документа  у коме је  јасно исказана  висина 
сопственог учешћа Субјекта на пројекту, у форми: од стране 
регулаторног тела прихваћеног  сопственог буџета Субјекта 
на Пројекту , у форми од стране регулаторног тела прихваће-
них и дефинисаних активности за које Субјект треба да обез-
беди финансијска средства, односно од стране регулаторног 
тела за Субјект на други начин дефинисана висина средстава 
у заједничком буџету Пројекта.

4. фотокопију потврде о пореском идентификационом броју 
(ПИБ-у);

5. фотокопију акта о оснивању и фотокопију потврде о регис-
трацији код надлежног органа, осим за јединице локалне 
самоуправе или подносиоца пријаве који је индиректни ко-
рисник буџета Републике Србије;

6. фотокопију обрасца Оверени потписи лица овлашћених за 
заступање – ОП образац;

7. потврду о измиреним пореским обавезама не старију од 30 
дана од дана подношења Пријаве издату од надлежне Порес-
ке управе при Министарству финансија Републике Србије;
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8. потврду о измиреним пореским обавезама не старију од 30 
дана од дана подношења Пријаве издату од надлежне локал-
не пореске администрације и 

9. фотокопију идентификатора наменског рачуна отвореног код 
Управе за трезор за пренос средстава из буџета. 

Субјект на Јавни конкурс у електронском облику доставља до-
кументацију и то: на назначени e-mail попуњен образац Пријаве 
(који је идентичан са обрасцем који је достављен у писаној фор-
ми), а на ЦД-у или другом преносивом уређају сву документра-
цију која се  подноси уз пријаву.

V) КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ

Субјект подноси Пријаву на обрасцу ПК. Пријаву потписује и 
оверава одговорно лице Субјекта. 

Образац пријаве и Одлука могу се преузети са интернет стра-
нице Секретаријата www.psf.vojvodina.gov.rs са Портала еУправе 
или у просторијама Секретаријата, на адреси Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина 16, спрат III, канцеларија број 45.

VI) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Субјект којем средства буду додељена, изузев јединице локал-
не самоуправе, дужан је да најкасније до момента потписивања 
уговора са Секретаријатом достави Секретаријату две бланко ме-
нице са меничним овлашћењем уписаним у регистар код Народне 
банке Србије.

Уколико је одобрени износ средстава већи од 650.000,00 дина-
ра, а Субјект не припада јавном сектору, односно није наведен у 
акту Републике Србије којим су утврђени корисници јавних сред-
става, дужан је да у року од 20 дана од дана потписивања уговора 
достави Секретаријату банкарску гаранцију или авалирану ме-
ницу пословне банке у вредности износа додељених средстава по 
овом конкурсу увећан за износ већ додељених средстава  за исти 
пројекат по ранијим конкурсима, са роком важности најмање 6 
месеци од рока завршетка Пројекта. Уколико Корисник не дос-
тави средство обезбеђења у утврђеном року,  сматраће се да му 
средства нису додељена.

VII)  ДЕФИНИСАЊЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ УТВРЂЕНОГ 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРА-
МА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

Програми и пројекти, које реализују удружења која аплицирају 
за средства финансирања, морају бити из области дефинисаних 
у члану 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС ,ˮ бр. 
51/2009, 99/2011 – др. закон и 44/2018 – др. закон) или из области 
које су утврђене другим прописима, за организационе облике на 
чије финансирање се сходно примењују одредбе Закона о удру-
жењима.

За све детаљније информације Субјекти се могу обратити лич-
но у просторијама Секретаријата, позивом на следеће бројеве 
телефона: 021/487-43-27, 021/487-43-53, као и путем електронске 
поште на e-mail: psf.konkursi@vojvodina.gov.rs

ПОКРAЈИНСКИ СЕКРЕТAРИЈAТ ЗA ФИНAНСИЈЕ 

Број: 102-401-5096/2021-02
Датум: 14. април 2021.године

ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА
ЗА ФИНАНСИЈЕ

Смиљка Јовановић

615.

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019), и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа 
„Стандард“ Бачка Паланка број: II-111-2/2021 од 12. априла 2021. 
године, Скупштина општине Бачка Паланка, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора

Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:

  Јавно предузеће „Стандард“ Бачка Паланка, улица Трг брат-
ства и јединства број 36,

 Матични број: 20592605,

 Уписано код Агенције за привредне регистре решењем број: 
БД 186522/2009 од 09. децембра 2009. године,

 ПИБ: 106396063,

 Претежна делатност: 42.99 Изградња осталих непоменутих 
грађевина

 - Опремање парцела потребном инфраструктуром (мелиора-
ција, изградња путева, водовода, канализације, јавне расвете и 
др.) 

Пословање и рад Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка 
уређује се Одлуком о усклађивању оснивачког акта Јавног пре-
дузећа „Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“ из Бач-
ке Паланке са Законом о јавним предузећима („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 23/2016 и 35/2016) и Статутом 
Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 42/2016).

 РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ: 

Директор Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка.
Директор Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка пред-

ставља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи проце-
сом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за закони-
тост рада јавног предузећа, за реализацију одлука и других аката 
Скупштине општине, Општинског већа и председника Општине, 
предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 
развоја Јавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење, 
предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања 
јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење, предлаже 
финасијске извештаје, предлаже доношење посебног програма 
коришћења средстава из средстава буџета општине (субвенције, 
гаранције или коришћење других средстава), извршава одлуке 
Надзорног одбора, бира Извршне директоре, бира представнике 
јавног предузећа у Скупштини друштва капитала чији је једини 
власник Јавно предузеће, по претходно прибављеној сагласнос-
ти Скупштине општине, закључује уговоре о раду са извршним 
директорима у складу са законом којим се уређују радни односи, 
доноси акт о систематизацији, предлаже Надзорном одбору доно-
шење акта о исплати стимулације извршним директорима, пред-
лаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из де-
локруга директора, одлучује о појединачним правима, обавезама 
и одговорностима запослених у складу са законом, Колективним 
уговором и Статутом предузећа, доноси план набавки за текућу 
годину, доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки 
на које се не примењује Закон о јавним набавкама и врши друге 
послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног 
предузећа. 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА: 

1. Да је пунолетно и пословно способно лице, 
2. Да има стечено високо образовање на основним студијама 

у трајању од најмање четири године, односно на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бо-
дова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама, 
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3. Да има најмање пет година радног искуства на пословима 
за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услова за 
именовање директора, 

4. Да има најмање три године радног искуства на пословима 
који су повезани са пословима Јавног предузећа, 

5.  Да познаје област корпоративног управљања, 
6. Да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова, 
7. Да није члан органа политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу политич-
ке странке,

8. Да није осуђивано на казну затвора од најмање шест ме-
сеци,

9. Да му нису изречене мере безбедности у складу са законом 
којим се уређују кривична дела, и то:

 -обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи,

 -обавезно психијатријско лечење на слободи,

 -обавезно лечење наркомана, 

-обавезно лечење алкохоличара и 

-забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знање и вештине оцењују се у избор-
ном поступку увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим 
разговором. 

Директор се именује на период од четири године. 

МЕСТО РАДА:
 Бачка Паланка, улица Трг братства и јединства број 36. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:

 Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласни-
ку Републике Србије“. 

Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на 
Јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је 
Драгана Баћић, контакт телефон: 021/2101-122.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:

 Комисији за спровођење конкурса за избор директора, улица 
Краља Петра I број 16, спрат 2, соба 40, са назнаком „за Јавни 
конкурс - за избор директора Јавног предузећа „Стандард“ Бачка 
Паланка“. 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

1. Извод из матичне књиге рођених, 
2. Диплома о стеченом високом образовању,
3. Исправа којом се доказује радно искуство (потврда и други 

акти из којих се доказује да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се захтева високо образо-
вање (тачка 3. Услова за именовање директора), односно да 
има најмање три године радног искуства на пословима који 
су повезани са пословима Јавног предузећа „Стандард“ 
Бачка Паланка, као и да има радно искуство у организо-
вању рада и вођењу послова (тачка 4. и тачка 6. Услова за 
именовање директора)),

4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одго-
ворношћу да лице није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке, 

5. Потврда надлежног органа да лице није осуђивано на казну 
затвора од најмање шест месеци, 

6. Потврда надлежног органа да лицу, у складу са Законом 
којим се уређују кривична дела није изречена мера безбед-
ности:

 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи,

 -обавезно психијатријско лечење на слободи,
-обавезно лечење наркомана,
-обавезно лечење алкохоличара, 
-забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је ове-
рена код надлежног органа. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за из-
бор директора ће одбацити закључком против кога није допуште-
на посебна жалба.

Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике 
Србије“,  у службеном гласилу аутономне покрајине, односно је-
динице локалне самоуправе, најмање једним дневним новинама 
које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као 
и на званичној интернет страници Општине Бачка Паланка www. 
backapalanka.org.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА

Број: II-111-2/2021
12. априла 2021. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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ОПШТИ ДЕО

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

573. Правилник  о измени и допуни Правилника о школс-
ком календару за средње школе са седиштем на тери-
торији Аутономне покрајине Војводине за школску 
2020/2021. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

574. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица 
и за сарадњу са Србима у региону за 2021. годину 

575. Решење о давању сагласности на измене Програма 
рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са 
Србима у региону за 2021. годину

576. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности подсекретара Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице

577. Решење о постављењу вршиоца дужности подсе-
кретара Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице 

578. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности подсекретара Покрајинског секретаријата за 
спорт и омладину

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

580. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 

581. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за спорт и омладину 

582. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за привреду 
и туризам

583. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за привреду и туризам 

584. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за социјал-
ну политику, демографију и равноправност полова

585. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за социјалну политику, демо-
графију и равноправност полова 

586. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за социјал-
ну политику, демографију и равноправност полова

587. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за социјалну политику, демо-
графију и равноправност полова 

588. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за финан-
сије

589. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за финансије 

590. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за финан-
сије

591. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за финансије 

592. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за енерге-
тику, грађевинарство и саобраћај

593. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај 

594. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за енерге-
тику, грађевинарство и саобраћај

595. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај 

596. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Дома здравља Вршац         

597. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Дома здравља Вршац        

598. Решење о разрешењу председника Управног одбора 
Дома здравља Кањижа

599. Решење о давању сагласности на Завршни рачун 
Завода за културу војвођанских Румуна-Institutul de 
Culturã  al Românilor din Voivodina за 2020. годину 

600. Решење о давању сагласности на Завршни рачун 
Завода за културу војвођанских Хрвата-Zavoda za 
kulturu vojvođanskih Hrvata за 2020. годину 

601. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број: 401-8/2021-5 

602. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-48  

603. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-49  

604. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-50 

605. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-51  
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

606. Решење о одбијању захтева за одобравање рукописа 
уџбеничког комплета;

607. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Хемија 1, за први разред гимназије, 
писан на мађарском језику и писму;

608. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Физика 1, за први разред гимназије, 
писан на мађарском језику и писму;

609. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа уџбеника Музичка култура 3, за трећи разред 
основне школе, писан на словачком језику и писму;

610. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа уџбеничког комплета Словачки језик са елемен-
тима националне културе, за пети и шести разред 
основне школе, писан на словачком језику и писму;

611. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа превода уџбеника Ликовна култура 4, за четврти 
разред основне школе, писан на русинском језику и 
писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФОЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

612. Решење о давању сагласности за именовање вршио-
ца дужности директорке Центра за социјални рад 
„Ковачица“ Ковачица;

ОГЛАСНИ ДЕО

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

613. Јавни конкурс за суфинансирање потпројекта „Мул-
тикултурализам на клик“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

614. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског се-
кретаријата за финансије у 2021. години за учешће 
у суфинансирању пројеката који се финансирају из 
фондова Европске уније;

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

615. Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа 
„Стандард“ Бачка Паланка.
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