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890.

На основу члана 41. став 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС”, број 87/18) и чл. 32. тачка 10, 35. и 36. став 2. По-
крајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
23. јуна 2021. године,  д о н е л а  је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ШТАБА

 ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 1.

У Одлуци о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситу-
ације („Службени лист АПВ”, број 63/20) у члану 3. став 2. тачка 
3. подтачка (17), мења се и гласи:

„(17) прим. др сци. мед. Невенка Бујандрић, в.д. директора 
Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад;”.

Члан 2.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-195/2020-01
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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891.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 23. јуна 2021. године, д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о 2. изменама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији послова у Уста-
нови социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“, Нови 
Сад, који је донео директор Установе социјалне заштите Геронто-
лошки центар „Нови Сад“ у Новом Саду, 22. марта 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-165/2021-01
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

892.

На основу члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској 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. став 1. 
тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединица-
ма 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), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 23. јуна 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Диани Миловић из Новог Сада, вршиоцу дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова, дана 24. јуна 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: 022-404/2021
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

893.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 – 
др. закон и 157/20 – др. закон), те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине”, број: 37/14), као и члана 26. став 3. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, 
број: 37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 23. јуна 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Диана Миловић из Новог Сада, поставља се за вршиоца дужности 
подсекретара Покрајинског секретаријата за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова, почев од 25. јуна 2021. године, па до 
постављења службеника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-405/2021
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

894.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и 
члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 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 запосле-
нима 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 23. jуна 2021. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Золтану Кудлику, мастер економисти из Суботице, вршиоцу 
дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно ин-
формисање и односе с верским заједницама, 29. јуна 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: 02-184/2021
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

ПОСЕБНИ ДЕО
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895.

На основу члана 32. тачка 8, члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), као и члана 27. став 3. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 
37/14, 54/14, др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 23. јуна 2021. године,         донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Золтан Кудлик, мастер економиста из Суботице, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 
почевши од 30. јуна 2021. године, до постављења службеника на 
положај по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-185/2021
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

896.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
као и члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ ,ˮ 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 
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 
95/18 – др. закон, 113/17 – др. закон, 95/18– др. закон, 86/19 – др. за-
кон и 157/20 – др. закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 
23. јуна 2021. године,    донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Илони Пелт, вршиоцу дужности помоћника покрајинског се-
кретара за привреду и туризам, 24. јуна 2021. године престаје рад 
на положају због протека времена на које је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-186/2021
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

897.

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.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-

ницама 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) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 23. јуна 2021. године,                                   
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Илона Пелт, дипломирани економиста, поставља се за вршио-
ца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и 
туризам, почев од 25. јуна 2021. године, до постављења службе-
ника на положај, по спроведеном јавном конкурсу. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-187/2021
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

898.

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 чла-
ном 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајина-
ма и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 
број: 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон), чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 23. јуна 2021. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Ливии Корпонаи, вршиоцу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за образовање, прописе, управу и националне 
мањине-националне заједнице, закључно са 24. јуном 2021. прес-
таје 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: 02-205/2020-3
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

899.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, брoj: 21/2016, 113/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - 
др. закон),  чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 23. јуна 2021. године,  
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Биљана Кашерић, професор физике, поставља се за вршио-
ца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, 
прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, до 
постављења службеника на положај по спроведеном јавном кон-
курсу.

Лице из става 1. диспозитива овог решења задржава право на 
мировање радног односа до постављења службеника на положај 
на основу спроведеног јавног конкурса.

Доношењем овог решења престаје да важи став 1. тачка 1. друга 
алинеја, Решења Покрајинске владе, број: 02-77/2017 од 30. маја 
2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-188/2021-2
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

900.

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 чла-
ном 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајина-
ма и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 
број: 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон), чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 23. јуна 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Ливиа Корпонаи, дипломирани економиста, поставља се за 
вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за обра-
зовање, прописе, управу и националне мањине-националне зајед-
нице, до постављења службеника на положај по спроведеном јав-
ном конкурсу, почев од 25. јуна 2021. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-188/2021-1
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

901.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. 
закон), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 

Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 23. јуна 2021. године,               
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Слађана Јоветић, дипломирани правник, поставља се за вр-
шиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине-националне зајед-
нице, до постављења службеника на положај по спроведеном 
јавном конкурсу.

Лице из става 1. диспозитива овог решења задржава право на 
мировање радног односа до постављења службеника на положај 
на основу спроведеног јавног конкурса.

Доношењем овог решења престаје да важи став 1. тачка 1. чет-
врта алинеја, Решења Покрајинске владе, број: 02-77/2017 од 30. 
маја 2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-188/2021-3
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

902.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. 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),  
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 23. јуна 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Тијана Павлов, дипломирани правник, поставља се за вршиоца 
дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, про-
писе, управу и националне мањине-националне заједнице, до по-
стављења службеника на положај по спроведеном јавном конкурсу.

Лице из става 1. диспозитива овог решења задржава право на 
мировање радног односа до постављења службеника на положај 
на основу спроведеног јавног конкурса.

Доношењем овог решења престаје да важи став 1. тачка 1. трећа 
алинеја, Решења Покрајинске владе, број: 02-77/2017 од 30. маја 
2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-188/2021-4
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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903.

На основу члана 4. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 54/14), а у вези с чланом 
51. став 1 тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. 
закон и 157/20 – др. закон), као и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. 
јуна 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Дејану Ристивојевићу, вршиоцу дужности помоћника дирек-
тора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводи-
не, закључно са 24. јуном 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: 031-2/2021/73-2
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

904.

На основу члана 4. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 54/14), а у вези с чланом 
51. став 1 тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. 
закон и 157/20 – др. закон), као и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. 
јуна 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Ивани Ковљен, вршиоцу дужности помоћника директора Уп-
раве за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, за-
кључно са 24. јуном 2021. године, престаје рад на положају, због 
протека времена на које је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 031-2/2021/73-1
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

905.

На основу члана 4. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 54/14), а у вези с чланом 
51. став 1 тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. 
закон и 157/20 – др. закон), као и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. 
јуна 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Јелени Фуртула, вршиоцу дужности помоћника директора 
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, 
закључно са 24. јуном 2021. године, престаје рад на положају, због 
протека времена на које је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 031-2/2021/73-4
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

906.

На основу члана 4. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 54/14), а у вези с чланом 
51. став 1 тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број:  21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. 
закон и 157/20 – др. закон), као и чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. 
јуна 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Радану Бобићу, вршиоцу дужности помоћника директора Уп-
раве за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, за-
кључно са 24. јуном 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: 031-2/2021/73-3
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић



Страна 1514 - Броj 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 23. јун 2021.

907.

На основу члана 4. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 54/14), 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, 95/18, 95/18 – др. закон, 113/17, 113/17 – др. закон, 86/19 – др. 
закон и 157/20 – др. закон), као и с чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. 
jуна 2021. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Јелена Фуртула, мастер правник, поставља се за вршиоца 
дужности помоћника директора Управе за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине, почев од 25. јуна 2021. године, 
на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 031-2/2021/74-4
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

908.

На основу члана 4. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 54/14), 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, 95/18, 95/18 – др. закон, 113/17, 113/17 – др. закон, 86/19 – др. 
закон и 157/20 – др. закон), као и с чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14),Покрајинска влада, на седници одржаној 23. 
јуна 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Дејан Ристивојевић, мастер економије, поставља се за вршио-
ца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине, почев од 25. јуна 2021. године, 
на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 031-2/2021/74-2
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

909.

На основу члана 4. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 54/14), 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, 95/18, 95/18 – др. закон, 113/17, 113/17 – др. закон, 86/19 – др. 
закон и 157/20 – др. закон), као и с чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. 
јуна 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Ивана Ковљен, дипломирани инжењер технологије, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника директора Управе за капи-
тална улагања Аутономне покрајине Војводине, почев од 25. јуна 
2021. године, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 031-2/2021/74-1
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

910.

На основу члана 4. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 54/14), 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, 95/18, 95/18 – др. закон, 113/17, 113/17 – др. закон, 86/19 – др. 
закон и 157/20 – др. закон), као и с чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. 
јуна 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Радан Бобић, дипломирани инжењер машинства, поставља се 
за вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине, почев од 25. јуна 2021. 
године, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 031-2/2021/74-3
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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911.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. 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 По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  23. јуна  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома здравља 
Жабаљ   председница и чланови:

- председница:
 Марија Малиновић, представница оснивача;

- чланови:
1. Тања Боришев, представница оснивача;
2. Тања Гатарић, представница оснивача;
3. Др Радослава Боришев, представница запослених;
4. Вишња Солдат, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-47
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

912.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  23. јуна 2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Дома здравља Жабаљ  именују се:

- председница:
 Марија Малиновић, дипломирани правник, представ-

ница оснивача

- чланови:
1. Симо Васић, дипломирани економиста, представник ос-

нивача;
2. Др Марија Бодић, доктор стоматологије, представница 

запослених.

Председник и чланови Управног одбора  Дома здравља Жабаљ 
именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-48
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

913.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  23. јуна 2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома здравља 
Жабаљ председница и чланови:

- председница:
 Велемирка Аћимов, представница оснивача

- чланови:
1. Милорад Пекез, представник оснивача;
2. Васка Томић, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-49
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

914.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  23. јуна 2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Надзорни одбор Дома здравља Жабаљ именују се:

- председник:
 Михајло Миловац, дипломирани правник, представник 

оснивача;

- чланови:
1. Љиљана Ковач, дипломирани економиста, представни-

ца оснивача;
2. Др Бранкица Симичић, доктор медицине, спец. физи-

калне медицине и рехабилитације, представница запос-
лених.

Председник и чланови Надзорног одбора  Дома здравља Жа-
баљ именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-50
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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915.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 23. јуна 2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома здравља 
Кула   председница и чланови: 

- председница:
 Лидија Барна, представница оснивача;

- чланови:
1. Радмила Трифуновић, представница оснивача;
2. Мира Јуришин, представница оснивача;
3. Др Златана Нађ, представница запослених;
4. Лукета Татјана, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-39
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

916.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  23. јуна 2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Дома здравља Кула  именују се:

- председница:
 Снежана Шајин, дипломирани менаџер, представница 

оснивача;

- чланови:
1. Жељка Абаџин, дипломирани економиста, представни-

ца оснивача;
2. Владимир Олејар, дипломирани економиста, представ-

ник запослених.

Председник и чланови Управног одбора  Дома здравља Кула 
именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-40
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

917.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  23. јуна  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома здравља 
Кула   председница и чланови: 

- председница:
 Сандра Пајичић, представница оснивача;

- чланови:
1. Валентина Пјевач, представница оснивача;
2. Др Нина Недовић, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-41
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

918.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  23. јуна  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Надзорни одбор Дома здравља Кула именују се:

- председник:
 Миле Тадић, дипломирани економиста, представник ос-

нивача;

- чланови:
1. Дијана Вигњевић, дипломирани економиста-мастер, 

представница оснивача;
2. Др Данило Илић, доктор медицине, специјалиста физи-

калне медицине, представник запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора  Дома здравља Кула 
именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-42
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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919.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  23. јуна 2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома здравља Ти-
тел   председница и чланови: 

- председница:
 Тамара Јолџић, представнца оснивача;

- чланови:
1. Мирослава Тркуља, представница оснивача;
2. Јулијана Салма, представница оснивача;
3. Верка Багић, представница запослених;
4. Др Катарина Панић, представница запослених;

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-43
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

920.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  23. јуна  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Дома здравља Тител  именују се:

- председница:
 Др Милена Гверо, доктор стоматологије, представница 

оснивача;

- чланови:
1. Љиљана Ћипровац, дипломирани правник, представ-

ница оснивача;
2. Др Катарина Панић, доктор медицине, представница 

запослених.

Председник и чланови Управног одбора  Дома здравља Тител 
именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-44
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

921.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  23. јуна  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома здравља 
Тител   председница и чланови:

- председница:
 Оливера Топар, представница оснивача

- чланови:
1. Миленко Тесла, представник оснивача;
2. Снежана Ерак, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-45
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

922.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, брoj :25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  23. јуна  2021. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Надзорни одбор Дома здравља Тител именују се:

- председница:
 Милана Ђурић, мастер правник, представница оснивача:

- чланови:
1. Др правних наука Милица Торбица, представница ос-

нивача;
2. Др Војислава Мојсиловић, доктор стоматологије, спе-

цијалиста дечије и превентивне стоматологије, представ-
ница запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора  Дома здравља Тител 
именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-82/2021-46
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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923.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 13. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о оснивању Културног центра Војводине 
„Милош Црњански” („Службени лист АПВ”, број: 10/03, 8/06 и 
54/18), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. јуна 2021. го-
дине, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Годишњи обрачун Културног центра 
Војводине „Милош Црњански” за 2020. годину, који је усвојио 
Управни одбор Културног центра Војводине „Милош Црњански”, 
на 43. седници, одржаној 24. фебруара 2021. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-16/2020
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

924.

На основу члана 13. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Културног центра Војводине „Милош Црњански” 
(„Службени лист АПВ”, број: 10/03, 8/06 и 54/18), члана 32. тач-
ка 9, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 23. јуна  2021. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута 
Културнoг центра Војводине „Милош Црњански”, коју је донео 
Управни одбор Установе, на IV седници одржаној 14. јуна 2021. 
године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-398/2021-04
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

925.

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист 
АПВ”, број: 21/10 и 29/12) и  32. тачка 6,  чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
23. јуна 2021. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада 
Војвођанског симфонијског оркестра за 2021. годину, којe је до-
нео Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра на 22. 
седници, одржаној 14. јуна 2021. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-90/2020-02
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

926.

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист 
АПВ”, број: 21/10 и 29/12), те члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 23. јуна 2021. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Војвођанског симфонијског оркестра за 2021. годину, којe је до-
нео Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, на 22. 
седници, одржаној 14. јуна 2021. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-33/2021-01
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

927.

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 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. јуна 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 одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
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Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобра-
ва се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, 
Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, 
Програмска активност 1001 Изградња и опремање здравстве-
них установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина, 
функционална класификација 760 Здравство некласификовано на 
другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и при-
мања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организа-
цијама за обавезно социјално осигурање, 4642 Капиталне дота-
ције организацијама за обавезно социјално осигурање, износ од 
52.842.720,00 динара (словима: педесет два милиона осамсто 
четрдесет две хиљаде седамсто двадесет динара и 00/100), A 
због недовољно планираних средстава на апропријацији за реа-
лизацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 54.842.720,00 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 апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџет-
ске резерве, у износу и распореду према буџетским класифика-
цијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру 
Војводине, Нови Сад за финансирање грађевинских радова 
на објекту Центра за радиологију и Центра за лабораторијску 
медицину.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-79
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

928.

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 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  23. јуна 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 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, одобра-
ва се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, 
Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, 
Програмска активност 1001 Изградња и опремање здравстве-
них установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина, 
функционална класификација 760 Здравство некласификовано 
на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације органи-
зацијама за обавезно социјално осигурање, 4642 Капиталне до-
тације организацијама за обавезно социјално осигурање, износ 
од 71.115.631,64 динара (словима: седамдесет један милион сто 
петнаест хиљада шесто тридесет један динар и 64/100), због не-
довољно планираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 71.115.631,64 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 апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџет-
ске резерве, у износу и распореду према буџетским класифика-
цијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру 
Војводине, Нови Сад, за финансирање занатско-грађевинских 
и конзерваторско-рестаураторских радова на спољним дело-
вима објекта и неопходних унутрашњих радова на објекту 
Клинике за абдоминалну и ендокрину хирургију Клиничког 
центра Војводине.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-83
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

929.

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 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. јуна 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 одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
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Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разде-
лу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 
Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска актив-
ност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у држав-
ној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална класи-
фикација 760 Здравство некласификовано на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa 
класификацијa 464 Дотације организацијама за обавезно социјал-
но осигурање, 4642 Капиталне дотације организацијама за обавез-
но социјално осигурање, износ од 15.657.567,42 динара (словима: 
петнаест милиона шесто педесет седам хиљада петсто шездесет 
седам динара и 42/100), због недовољно планираних средстава на 
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 15.657.567,42 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 апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру Војводи-
не, Нови Сад, за финансирање извођења радова на инвестицио-
ном одржавању топловода (замена дотрајалих предизолованих 
подземних топловодних цеви и других дотрајалих пратећих де-
лова), у кругу Клинике за гинекологију и акушерство, од кот-
ларнице до подстанице на улазу у поменуту клинику.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-84
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

930.

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 и 27/21 ), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. јуна 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 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, одобра-
ва се Разделу 12 – Покрајински секретаријат за  урбанизам и 
заштиту животне средине, Програм 0404 Управљање зашти-
том животне средине, Програмска активност 1002 Управљање и 
промоција, функционална класификација 560 Заштита животне 
средине некласификована на другом месту, извор финансирања 
01 00 Општи приходи и примања буџета, износ од 2.000.000,00 
динара (словима: два милиона динара и 00/100), на економској 
класификацији 423 Услуге по уговору, 4235 Стручне услуге, због 
недовољно планираних средстава на апропријацији за реализа-
цију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 2.000.000,00 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 који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријација Покрајинском секрета-
ријату за урбанизам и заштиту животне средине, по основу упо-
требе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду 
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, на-
мењено је за финансирање реализације Програма „За чистије 
и зеленије школе у Војводини” у школској 2020/2021. години. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту жи-
вотне средине и Покрајински секретаријат за финансије.

4.  Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
урбанизам и заштиту животне средине  преузеће обавезу на осно-
ву 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: 401-9/2021-75
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

931.

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 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. јуна 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 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-
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рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 09 Покрајинском секретаријату за социјалну поли-
тику, демографију и равноправност полова, Програм 0903 По-
родично-правна заштита грађана, Програмска активност 1007 
Администрација, управљање и надзор, функционална класи-
фикација 040 Породица и деца, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економскa класификацијa 425 Текуће 
поправке и одржавање, односно 4252 Текуће поправке и одржа-
вање опреме, износ од 1.000,00 динара (словима: једна хиљада 
динара и 00/100) због непланираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава 
се за 1.000,00 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 апропријације за Покрајински секре-
таријат за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, намењена су за поправку и одржавање 
возила која су Покрајинском секретаријату за социјалну по-
литику демографију и равноправност полова уступљена на 
коришћење од Завода за равноправност полова .

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова преу-
зеће 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: 401-9/2021-73
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

932.

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 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. јуна 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 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 09 Покрајинском секретаријату за социјалну по-
литику, демографију и равноправност полова, Програм 0902 
Социјална заштита, Програмска активност 1014 Развој услуга 
социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у 
АПВ, функционална класификација 090 Социјална заштита нек-
валификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економскa класификацијa 463 Транс-
фери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим 
нивоима власти, износ од 1.000.000,00 динара (словима: један 
милион динара и 00/100) због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 1.000.000,00 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 апропријације за Покрајински секрета-
ријат за социјалну политику, демографију и равноправност по-
лова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Дому „Ветерник” из Ветерника за 
финансирање трошкова услуга преузимања и збрињавања не-
органског и органског опасног отпада који се налази у кругу 
поменутог дома, на издвојеном и заштићеном месту. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова преу-
зеће 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: 401-9/2021-80
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

933.

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 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. јуна 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 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 
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се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Програм 1202 
Унапређење система заштите културног наслеђа, Програмска 
активност 1008 Подршка раду установа у области заштите и очу-
вања културног наслеђа, функционална класификација 820 Услу-
ге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, на економској класификацији 423 Услуге по уговору, 
односно 4239 Остале опште услуге, износ од 300.000,00 динара 
(словима: три стотине 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 300.000,00 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Музеју Војводине Нови Сад, а за 
постављање изложбе Удружења уметника „Ликовни круг”, 
поводом обележавања 25 година рада.

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: 401-9/2021-74
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

934.

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 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. јуна 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 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, Програм 1202 
Унапређење система заштите културног наслеђа, Пројекат 5020 
Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског 
у Новом Саду, функционална класификација 820 Услуге култу-
ре, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
на економској класификацији 511 Зграде и грађевински објекти, 
односно 5113 Капитално одржавање зграда и објеката, износ од 
2.000.000,00 динара (словима: два милиона динара и 00/100), 
а због недовољно планираних средстава на апропријацији за реа-
лизацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 2.000.000,00 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Спомен-збирци Павла Бељанског, 
а средства су намењена за адаптацију изложбеног простора у 
приземљу  објекта Спомен-збирке Павла Бељанског.

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: 401-9/2021-77
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

935.

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 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. јуна 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 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 17 Управа за капитална улагања Аутономне покраји-
не Војводине, Програм 1505 Регионални развој, Пројекат 5030 
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Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних 
вода насеља у општини Мали Иђош, функционална класифика-
ција 520 Управљање отпадним водама, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 463 
Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери 
осталим нивоима власти, 37.325.564,10 динара (словима: триде-
сет седам милиона три стотине двадесет пет хиљада пет сто-
тина шездесет четири динара и 10/100) због недовољно плани-
раних средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 37.325.564,10 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 апропријације за Управу за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће 
се Општини Мали Иђош, а немењено је за финансирање не-
предвиђених радова ради завршетка пројекта „Изградња 
централног постројења за пречишћавање отпадних вода на-
сеља у Општини Мали Иђош”.

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 пи-
саног уговора, или другог правног акта, уколико законом није 
другачије прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-72
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

936.

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 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. јуна 2021. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину 
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финан-
сије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Про-
грам 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 17 Управа за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине, Програм 1505 Регионални 
развој, Пројекат 5031 Изградња постројења за пречишћавање 

отпадних вода насеља Бачка Топола, функционална класифи-
кација 520 Управљање отпадним водама, извор финансирања 
01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класифи-
кација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитал-
ни трансфери осталим нивоима власти, 30.773.314,45 динара 
(словима: тридесет милиона седам стотина седамдесет три 
хиљаде три стотине четрнаест динара и 45/100) због недо-
вољно планираних средстава за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 30.773.314,45 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 апропријације за Управу за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће 
се Општини Бачка Топола, а немењено је за финансирање 
вишкова радова и непредвиђених радова, а ради реализације, 
односно завршетка пројекта „Изградња постројења за пре-
чишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола”.

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 пи-
саног уговора, или другог правног акта, уколико законом није 
другачије прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-78
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

937.

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 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. јуна 2021. године,  д о  н  о  с  и 

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

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
127 БРОЈ: 401-9/2021-61 

ОД 28. МАЈА 2021. ГОДИНЕ 

1. У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 
127 БРОЈ: 401-9/2021-61, које је Покрајинска влада донела 28. 
маја 2021. године („Службени лист АПВ”, број: 23/21), у тачки 1. 
став 1. бројке и речи: „28.500.000,00 динара (словима: двадесет 
осам милиона пет стотина хиљада динара и 00/100)”, замењују се 
бројкама и речима: „45.000.000,00 динара (словима: четрдесет пет 
милиона динара и 00/100)”.

У ставу 2. бројка: „28.500.000,00”, замењује се бројком: 
„45.000.000,00”.
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2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и По-
крајински секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-61-1
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

938.

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 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. јуна 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 Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 
10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интер-
венцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска 
резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства 
резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 05 Покрајин-
ски секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Програмска актив-
ност 1003 Уређење, коришћење и заштита од вода, функционална 
класификација 421 Пољопривреда, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економска класификација 451 Субвен-
ције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, однос-
но 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама, у износу од 22.974.133,90 динара (словима: два-
десет два милиона девет стотина седамдесет четири хиљаде сто 
тридесет три динара и 90/100), а због непланираних средстава на 
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 22.974.133,90 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 апропријације за Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу 
употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распо-
реду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, 
усмериће се Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводи-
не”, а за санацију одбојника (стубова) у претпристаништу пре-
воднице бране на Тиси.

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

стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство преузеће обавезу на 
основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико друга-
чије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-81
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

939.

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 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. јуна 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 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 0502 Енергетска ефикасност, Пројекат 4003 
Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, функ-
ционална класификација 430 Гориво и енергија, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, на економској класи-
фикацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални 
трансфери осталим нивоима власти износ од 12.069.277,20 динара 
(словима: дванаест милиона шездесет девет хиљада две стотинe 
седамдесет седам динара и 20/100), због непланираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 12.069.277,20 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, по основу упо-
требе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду 
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усме-
риће се општини Бачка Паланка, а намењена су за финансирање 
пројекта енергетске санације објекта спортске хале у Гајдобри.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинар-
ство 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 друга-
чије није законом прописано. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-82
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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940.

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”, бр. 66/20 и 27/21), као и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 23. јуна 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 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 
образовање и научноистраживачку делатност, Програм 2005 
Високо образовање, Програмска активност 1002 Подршка раду 
високообразовних установа, функционална класификација 940 
Високо образовање, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања буџета, износ од 500.000,00 динара (словима: пет 
стотина хиљада динара и 00/100) на економској класификацији 
463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 Текући 
трансфери осталим нивоима власти, а због недовољно планира-
них средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 500.000,00 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 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 
решења, усмериће се Универзитету у Новом Саду, Академији 
уметности, а намењена су за финансирање монографије о ре-
дитељу и професору Академије уметности Никити Миливоје-
вићу.

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: 401-9/2021-76
Нови Сад, 23. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

941.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Бе-
оград, издавање и употребу рукописа уџбеничког комплета 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 1 за први разред основне школе, који се 
састоји од уџбеника-Музичка култура за први разред основне 
школе, ауторки Лидије Пашо, Љубице Бучко и Татјане Међеши 
и другог наставног средства-Аудио запис-ЦД Музичка култура 
уз уџбеник за први разред основне школе, аутори Лидија Пашо 
и Мирко Прегун, писан на русинском језику и писму, 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:  128-61-69/2021-01
Дана:  22. 06. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

942.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, из-
давање и употребу превода уџбеника МАТЕМАТИКА 4, који 
се састоји од четири дела - Први, Други, Трећи и Четврти део, 
уџбеник за четврти разред основне школе, писан на словачком 
језику и писму, аутора Бранислава Поповића и Ненада Вуловића, 
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:  128-61-83/2021-01
Дана:  22. 06. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/
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943.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Бео-
град, издавање и употребу превода уџбеника МАТЕМАТИКА 4, 
који се састоји од четири дела - Први, Други, Трећи и Четврти део, 
уџбеник за четврти разред основне школе, писан на мађарском 
језику и писму, ауторки Сенке Тахировић Раковић и Иве Иванче-
вић Илић, 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:  128-61-74/2021-01
Дана:  17. 06. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

944.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, изда-
вање и употребу рукопис превода уџбеника ЛИКОВНА КУЛТУ-
РА 4, за четврти разред основне школе, ауторке Сање Филиповић, 
писан на словачком језику и писму, 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:  128-61-78/2021-01
Дана:  18. 06. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

945.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-

бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, из-
давање и употребу рукопис превода уџбеника ИНФОРМАТИ-
КА И РАЧУНАРСТВО 8, за осми разред основне школе, ауторке 
Светлане Мандић, писан на русинском језику и писму, од школ-
ске 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:  128-61-76/2021-01
Дана:  18. 06. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

946.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Београд, изда-
вање и употребу превода уџбенички комплет ФИЗИКА, за сед-
ми разред основне школе, на румунском језику, који се састоји 
од – Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе, аутора 
Јована Шетрајчића и Дарка Капора и другог наставног средства – 
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама 7, за сед-
ми разред основне школе, аутора Бранислава Цветковића, Јована 
Шетрајчића и Милана Распоповића, писан на румунском језику и 
писму 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:  128-61-60/2021-01
Дана:  18. 06. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

947.

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, 
издавање и употребу превода уџбеничког комплета ФИЗИКА 
8, за осми разред основне школе, који се састоји од  - Физика 8, 
уџбеник за осми разред основне школе и  другог наставног сред-
ства-Физика 8, Збирка задатака са лабораторијским вежбама, за 
осми разред основне школе, ауторке Марине Радојевић,  писан на 
русинском језику и писму, 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:  128-61-82/2021-01
Дана:  18. 06. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

948.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-

бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о., 
Београд, издавање и употребу рукописа превода уџбеника – Ли-
ковна култура 1, за први разред основне школе, писан на мађар-
ском језику и писму ауторки Кристинке Селаковић и Катарине 
Трифуновић, 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:  128-61-64/2021-01
Дана:  17. 06. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

890. Одлука о измени одлуке о образовању покрајинског 
штаба за ванредне ситуације  

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

891. Решење о давању сагласности на Правилник о 2. 
изменама и допунама Правилника о организацији 
и систематизацији послова у установи социјалне 
заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“, Нови 
Сад

892. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дуж-
ности подсекретара покрајинског секретаријата за 
социјалну политику, демографију и равноправност 
полова

893. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекре-
тара покрајинског секретаријата за социјалну поли-
тику, демографију и равноправност полова

894. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за културу, 
јавно инофрмисање и односе с верским заједницама

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

896. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за привре-
ду и туризам

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

898. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине-нацио-
налне заједнице

899. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине-националне заједнице

900. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине-националне заједнице

901. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине-националне заједнице

902. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине-националне заједнице

903. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дуж-
ности помоћника директора Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине

904. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дуж-
ности помоћника директора Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине

905. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дуж-
ности помоћника директора Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине

906. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дуж-
ности помоћника директора Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине

907. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка директора Управе за капитална улагања Аутоном-
не покрајине Војводине

908. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка директора Управе за капитална улагања Аутоном-
не покрајине Војводине

909. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка директора Управе за капитална улагања Аутоном-
не покрајине Војводине

910. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка директора Управе за капитална улагања Аутоном-
не покрајине Војводине

911. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља Жабаљ

912. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља Жабаљ

913. Решење о разрешењу председника и чланова Над-
зорног одбора Дома здравља Жабаљ

914. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Дома здравља Жабаљ

915. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља Кула

916. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља Кула

917. Решење о разрешењу председника и чланова Над-
зорног одбора Дома здравља Кула

918. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Дома здравља Кула

919. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља Тител

920. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља Тител

1509

1510

1510

1510

1510

1511

1511

1511

1511

1511

1512

1512

1512

1513
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1513
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1514

1514

1514

1514

1515

1515

1515

1515

1516

1516

1516

1516

1517

1517
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921. Решење о разрешењу председника и чланова Над-
зорног одбора Дома здравља Тител

922. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Дома здравља Тител

923. Решење о давању сагласности на Годишњи обрачун 
Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 
2020. годину

924. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и 
допуни Статута Културног центра Војводине „Ми-
лош Црњански“

925. Решење о давању сагласности на измене и допуне 
Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра 
за 2021. годину

926. Решење о давању сагласности на измене и допуне 
Финансијског плана Војвођанског симфонијског ор-
кестра за 2021. годину

927. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за здравство број: 
401-9/2021-79

928. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за здравство број: 
401-9/2021-83

929. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за здравство број: 
401-9/2021-84

930. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за урбанизам и 
заштиту животне средине број: 401-9/2021-75

931. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за социјалну полити-
ку, демографију и равноправност полова број: 401-
9/2021-73

932. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за социјалну полити-
ку, демографију и равноправност полова број: 401-
9/2021-80

933. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама број: 
401-9/2021-74

934. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама број: 
401-9/2021-77

935. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Управи за капитална улагања Аутономне покраји-
не Војводине број: 401-9/2021-72

936. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Управи за капитална улагања Аутономне покраји-
не Војводине број: 401-9/2021-78

937. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за спорт и омладину 
127 број: 401-9/2021-61

938. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство број: 401-9/2021-81

939. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађе-
винарство и саобраћај број: 401-9/2021-82

940. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за високо обра-
зовање и научноистраживачку делатност број: 401-
9/2021-76

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

941. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа уџбеничког комплета Музичка култура 1, за 
први разред основне школе, писан на русинском 
језику и писму;

942. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода  уџбеника Математика 4, за четврти разред ос-
новне школе, писан на словачком језику и писму;

943. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Математика 4, за четврти разред ос-
новне школе, писан на мађарском језику и писму;

944. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа превода уџбеника Ликовна култура 4, за четвр-
ти разред основне школе, писан на словачком језику 
и писму;

945. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа превода уџбеника Информатика и рачунарство 
8, за осми разред основне школе, писан на русин-
ском језику и писму;

946. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеничког комплета Физика, за седми разред ос-
новне школе, писан на румунском језику и писму;

947. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеничког комплета Физика 8, за осми разред ос-
новне школе, писан на русинском језику и писму;

948. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа превода уџбеника Ликовна култура 1, за први 
разред основне школе, писан на мађарском језику и 
писму.
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