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ПОСЕБНИ ДЕО

983.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), члана 14. став 1. тачка 1. и члана 16. став 2.
Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, са Изменама Уговора о оснивању Друштва са ограниченом
одговорношћу за управљање развојем туристичког простора
„Парк Палић”, Палић, које је усвојила Скупштина друштва, на 19.
седници, одржаној 16. јануара 2013. године, те са Изменама и допунама Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”,
Палић, које је усвојила Скупштина тог друштва на 35. седници,
одржаној 1. јуна 2015. године, Изменама и допунама Уговора о
оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање
развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, које је усвојила Скупштина тог друштва на 44. седници, одржаној 4. новембра 2016. године, као и са Изменама и допунама Уговора о
оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање
развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, које је усвојила Скупштина ДОО „Парк Палић” на 54. седници, одржаној
30. октобра 2017. године,
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

127 Број: 023-3/2021-1
Нови Сад, 8. јул 2021. године

984.
На основу чланa 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист АПВ“,
број: 53/16) и члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ“, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку o расподели нето добити за
2020. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, коју је донeo
Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, на 4. седници одржаној 17. јуна 2021. године.
II

I
Даје се сагласност на Програм о измени и допуни Програма
пословања ДОО „Парк Палић” за 2021. годину, који је усвојила
Скупштина ДОО „Парк Палић”, на 87. седници одржаној 18. јуна
2021. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-22/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Страна 1550 - Броj 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

985.

8. јул 2021.

На основу чланa 10. став 2. тачка 5. Покрајинске скупштинске
одлуке о јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“
(„Службени лист АПВ“, број: 53/16 и 8/19) и члана 32. тачка 9. и
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14)
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је

члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АПВˮ, 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”, бр. 21/16, 113/17, 95/18,
113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/2019 - др. закон и 157/2020
- др. закон),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Даје се сагласност на Одлуку o расподели нето добити за 2020.
годину ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, коју је донeo Надзорни
одбор ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, на 37. седници одржаној
27. маја 2021. године.

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

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-196/2021-1
Нови Сад, 8. јул 2021. године

127 Број: 023-20/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

986.

988.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АПВˮ, 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,
113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/2019 - др. закон и 157/2020
- др. закон),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и
члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АПВˮ, број: 37/14, 54/14 – др. одлука,
37/16, 29/17, 24/19 и 66/20),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је

РЕШЕЊЕ

Зорици Вукобрат, дипломираном економисти, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за финансије у Сектору
за буџет и анализе, 8. јула 2021. године престаје рад на положају.

I

РЕШЕЊЕ
I

II

Александру Пејину, дипломираном економисти, вршиоцу
дужности помоћника покрајинског секретара за финансије, 20.
јула 2021. године престаје рад на положају, због протека времена
на који је постављен.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 02-196/2021-3
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-196/2021-2
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

987.
На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

989.
На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 –
друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56. ст. 1
и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18,
113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др.
закон) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о

8. јул 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 30 - Страна 1551

Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

Драгица Раковић, дипломирани правник, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинске секретарке за финансије, почев од 21. јула 2021. године, до постављења службеника на
положај, по спроведеном јавном конкурсу.

I
Александар Пејин, дипломирани економиста, поставља се за
вршиоца дужности помоћника покрајинске секретарке за финансије, почев од 21. јула 2021. године, до постављења службеника на
положај, по спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-197/2021-3
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

990.
На основу члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14
– друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56.
ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („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 одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I

I

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-197/2021-2
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

992.
На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и
95/2018 – др.закон, 86/2019 – др. Закон и 157/2020 – др. закон) и
члана 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Саболчу Фехеру, вршиоцу дужности помоћника покрајинског
секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, дана 21. јула
2021. године, престаје рад на положају због протека времена на
које је постављен.
II

Александар Величковић, мастер економиста, поставља се за
вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за
финансије, на период од три месеца.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 02-212/2020-3
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-197/2021-1
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

991.
На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14
– друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56.
ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („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 одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је

993.
На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и
95/2018 – др.закон, 86/2019 – др. Закон и 157/2020 – др. закон) и
члана 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Саши Игићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, дана 21. јула

Страна 1552 - Броj 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

8. јул 2021.

2021. године, престаје рад на положају због протека времена на
које је постављен.

до постављења службеника на положај, по спроведеном јавном
конкурсу.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-13/2021-3
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

994.

127 Број: 02-13/2021-4
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

996.

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), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj: 37/14), и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске
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 8. јула 2021. године,
д о н е л а је

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др.
закон, 86/19- др. закон и 157/20 – др. закон) и члана 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I
Саболч Фехер, мастер инжењер саобраћаја, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, почев од 22. јула 2021. године,
до постављења службеника на положај, по спроведеном јавном
конкурсу.

Др Анастазији Стојшић-Милосављевић, доктору медицинских
наука, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за
високо образовање и научноистраживачку делатност, 14. јула
2021. године, престаје рад на положају због протека времена на
које је постављена.
II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-192/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

127 Број: 02-212/2020-4
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

997.

995.
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), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, брoj 37/14), и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр.37/14,
54/14-др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
д о н е л а је

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др.
закон, 86/19- др. закон и 157/20 – др. закон) и члана 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Др Владимиру Стојановићу, доктору географских наука, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за високо
образовање и научноистраживачку делатност, 14. јула 2021. године, престаје рад на положају због протека времена на које је
постављен.

Саша Игић, доктор пољопривредних наука, поставља се за
вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, почев од 22. јула 2021. године,

8. јул 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Број 30 - Страна 1553
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 02-195/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-194/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

998.
На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон,
95/2018 – др. закон, 86/2019- др. закон и 157/20 – др. закон), члана
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Сл. лист АП Војводине“, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је

1000.
На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
као и члана 26. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВˮ, 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, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон и 157/20
– др. закон),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I
Др Анастазија Стојшић-Милосављевић, доктор медицинских
наука, п о с т а в љ а се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност, почев од 15. јула 2021. године, до постављења службеника на положај по спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-193/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

Аранки Биндер, вршиоцу дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, престаје рад на
положају 14. јула 2021. године, због протека времена на које је
постављена.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-199/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

999.
На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон,
95/2018 – др. закон, 86/2019- др. закон и 15/20- др. закон), члана
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Сл. лист АП Војводине“, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1001.
На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као
и члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВˮ, бр. 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”, бр. 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 8. јула 2021. године,
донела је

I

РЕШЕЊЕ

Др Владимир Стојановић, доктор географских наука, п о с т а
в љ а се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара
за високо образовање и научноистраживачку делатност, почев од
15. јула 2021. године, до постављења службеника на положај по
спроведеном јавном конкурсу.

I
Кормањош Ласлу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског
секретара за спорт и омладину, престаје рад на положају 14. јула
2021. године, због протека времена на које је постављен.

II

II

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

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

Страна 1554 - Броj 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-198/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

8. јул 2021.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 02-200/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1002.

1004.

На основу члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ, број: 37/14, 54/14
– друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56.
ст. 1 и 4 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16,
113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон и
157/20 – др. закон) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је

На основу члана 39. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС” број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 42.
став 1. тачка 5. Закона о утврђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09, 67/12
‒ oдлука УС, 18/20 – др. закон), као и члана 32. тачка 12, као и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I

РЕШЕЊЕ

Аранка Биндер, поставља се за вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, до постављења службеника на положај по спроведеном јавном конкурсу, почев од 15. јула 2021. године.

Др Леди Шилинг, престаје дужност директорице Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица – установе
културе од националног значаја – Községközi Műemlékvédelmi
Intézet Szabadka – Оrszágos Jelentöségű Kulturális Intézmény,
Szabadka, Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture
Subotica – ustanove kulture od nacionalnog značaja, због истека
мандата.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I

127 Број: 022-473/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

127 Број: 02-201/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1005.

1003.
На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ, брoj: 37/14, 54/14
– друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56.
ст. 1 и 4 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16,
113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон и
157/20 – др. закон) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 35. став 1. Закона о култури („Службени гласник РСˮ, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), те члана 42.
став 1. тачка 5. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09 и 67/12
– одлука УС), као и члана 32. тачка 12, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I

Ласло Кормањош, дипломирани економиста - мастер, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину, до постављења службеника на положај
по спроведеном јавном конкурсу, почев од 15. јула 2021. године.

Балаж Сич (Balázs Szűcs), дипломирани правник, именује
се за директора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица – установе културе од националног значаја – Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka – Оrszágos
Jelentőségű Kulturális Intézmény, Szabadka, Međuopćinskog
zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica – ustanove kulture od
nacionalnog značaja, на период од четири године.

II

II

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

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

I

8. јул 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-469/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1006.
На основу члана 41. став 3. и члана 44а став 1. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и
47/21), члана 32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

председник:
проф. др Владан Гавриловић, историчар;

- чланови:
1. др Жарко Димић, историчар;
2. Владан Симић, протојереј;
3. Жужана Мезеи, професор мађарског језика;
4. Станислава Блажевић, дипломирани економиста, архивист на пословима заштите архивске грађе и документационог материјала ван архива, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-420/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1008.

I
У Управном одбору Архива Војводине у Новом Саду, због истека мандата, престаје дужност:
председнику:
-- проф. др Владану Гавриловићу;
-- члановима:
1. др Жарку Димићу;
2. Душици Грбић;
3. Золтану Месарошу;
4. Владану Симићу;
5. Весни Башић;
6. Владимиру Иванишевићу.

На основу чл. 45. став 4. и 48а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана
32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 1. алинеја 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу оснивачких права над установама културе које је
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорном одбору Архива Војводине у Новом Саду, због истека мандата, престаје дужност:

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-419/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године
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председнику:
- Зорану Вукелићу;
члановима:
-- Душану Војводићу;
-- Љиљани Дожић.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1007.

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

На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник
РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 32. тачка
12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези
с чланом 1. алинеја 2. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Архива Војводине у Новом Саду, на период
од четири године, именују се:

127 Број: 022-417/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1009.
На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 32.
тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 1. алинеја 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу оснивачких права над установама културе које је
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10),
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Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Архива Војводине у Новом Саду, на периoд
од четири године, именују се:
председник:
-- Данка Миљевић, дипломирани правник;
чланови:
-- Зоран Вукелић, дипломирани политиколог;
-- Леонила Павловић, историчар, архивски саветник, из реда
запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-418/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1010.
На основу члана 41. став 3. и члана 44а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20
и 47/21), члана 32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је

8. јул 2021.

1011.
На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 32.
тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 1. алинеја 5. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу оснивачких права над установама културе које је
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Музеја Војводине у Новом Саду, на период од
четири године, именују се:
-- председник:
• проф. др Дејан Микавица, редовни професор на Филозофском факултету у Новом Саду;
-- чланови:
1. проф. др Драган Станић, председник Матице српске;
2. др Сузана Кујунџић Остојић, доктор етнологијe и антропологијe;
3. проф. др Василије Топалов, др сц. мед;
4. Дарјуш Самии, дипломирани историчар, музејски саветник, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-412/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

РЕШЕЊЕ

1012.

I
У Управном одбору Музеја Војводине у Новом Саду, због истека мандата, престаје дужност:
председнику:
-- проф. др Дејану Микавици;
члановима:
-- проф. др Драгану Станићу;
-- Жужани Мезеи;
-- др Душици Бојић;
-- др Сузани Остојић Кујунџић;
-- Снежани Добрић;
-- мр Јовану Коледину.

На основу члана 45. став 4. и члана 48а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, брoj: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20
и 47/21), члана 32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

II

I

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-411/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

У Надзорном одбору Музеја Војводине у Новом Саду, због истека мандата, престаје дужност:
-- председнику:
• Ђуру Поповићу;

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

-- члановима:
• Весни Црепуљи;
• Љубици Отић.

8. јул 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-409/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

-•
•
•
•
•
•
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члановима:
Оливери Скоко;
Ани Ереш;
Силвији Чернаи Бујак;
Милану Исаковићу;
Јулијани Стојсављевић;
Марти Ђармати.
II

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

1013.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр., 6/2020 и
47/2021), члана 32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број 18/2010),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I

127 Број: 022-431/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

1015.
На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 32.
тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је

У Надзорни одбор Mузеја Војводине у Новом Саду, на периoд
од четири године, именују се:
-- председник:
• Весна Црепуља, дипломирани економиста;
-- чланови:
• Александра Душановић, мастер струковни васпитач;
• мср Војислав Мартинов, историчар – мастер, виши кустос,
из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-410/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом
Саду, на период од четири године, именују се:
-- председник:
• Дамир Савић, академски сликар;
-•
•
•

чланови:
Вера Којић, мастер правник;
Милан Исаковић, члан породице Павла Бељанског;
Ђорђе Пушкаш, дипломирани економиста – менаџер у
сектору финансијских услуга;
• Марта Ђармати, дипломирани историчар уметности, из
реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

1014.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 41. став 3. и члана 44а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20
и 47/21), члана 32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Управном одбору Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом
Саду, због истека мандата, престаје дужност:
-- председнику:
• Дамиру Савићу;

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 022-432/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1016.
На основу члана 45. став 4. и члана 48а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр.,
6/2020 и 47/2021), члана 32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ

8. јул 2021.

Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је

I

РЕШЕЊЕ

У Надзорном одбору Спомен-збиркe Павла Бељанског у Новом
Саду, због истека мандата, престаје дужност:

I
У Управном одбору Покрајинскoг завода за заштиту споменика
културе, Петроварадин, због истека мандата, престаје дужност:

-- председнику:
• Милошу Јовановићу;
-- члановима:
• Александри Ђорђевић;
• Милици Орловић Чобанов, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

-- председнику:
• Срђану Сивчеву;
-•
•
•
•
•
•

члановима:
др Борису Булатовићу;
Кристијану Обшусту;
Марији Варга Бузаш;
Миодрагу Андрићу;
Оливери Брдарић;
Јелени Филиповић.
II

127 Број: 022-429/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1017.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-427/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32. тачка
12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Спомен-збиркe Павла Бељанског у Новом
Саду, на периoд од четири године, именују се:
-- председник:
• Јелена Јагњић, дипломирани психолог;

1019.
На основу чл. 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник
РС” број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21) чл. 32. тачка 12,
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1.
алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је

-- чланови:
• Александра Ђорђевић, дипломирани социолог;
• Милица Орловић-Чобанов, дипломирани историчар уметности, из реда запослених.

РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Покрајинског завода за заштиту споменика
културе, Петроварадин, на период од четири године, именују се:

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-430/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1018.
На основу чл. 41. став 3. и 44а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана
32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу оснивачких права над установама културе које је
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10),

- председник:
- Срђан Сивчев, мастер историчар;
1.
2.
3.
4.

чланови:
Лавиниа Тапалага, мастер правник;
Мр Милица Кирћански, магистар филолошких наука;
Мариа Силађи, мастер инжењер архитектуре;
Јелена Филиповић, дипломирани инжењер архитектуре
‒ конзерватор, из реда запослених.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-428/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

8. јул 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1020.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу чл. 45. став 4. и 48а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана
32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу оснивачких права над установама културе које је
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорном одбору Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин, због истека мандата, престаје дужност:
-- председнику:
• Мирослави Милошевић;

127 Број: 022-426/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1022.
На основу чл. 41. став 3. и 44а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана
32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 1. алинеја 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу оснивачких права над установама културе које је
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I

-- члановима:
• Нади Трпка;
• Растку Влајковићу.

Због истека мандата, престаје дужност председнику и члановима Управног одбора Галерије ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду:

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-425/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

-- председнику:
• Милану Кардашу;
-•
•
•
•
•
•

члановима:
Даници Стричевић;
Ксенији Ђурђевић;
Лили Ереш Буњик;
Татјани Чампрић;
Ани Ракић;
Зорици Зорици Ламбети.
II

1021.
На основу чл. 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник
РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 32. тачка
12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези
с чланом 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Покрајинскoг завода за заштиту споменика
културе, Петроварадин, на периoд од четири године, именују се:
-- председник:
• Владимир Обрадов, дипломирани економиста;
-- чланови:
• Александар Буљешевић, дипломирани економиста;
• Ивана Пашић, археолог – конзерватор, из реда запослених.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-435/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1023.
На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 32.
тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 1. алинеја 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о преношењу оснивачких права над установама културе које је
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

II

I

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

У Управни одбор Галерије ликовне уметности поклон збирка Рајка
Мамузића у Новом Саду, именују се, на период од четири године:
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- председник:
• Милан Кардаш, дипломирани сликар;
- чланови:
1. Лили Буњик-Ерeш, дипломирани сликар, педагог-професор стручних
ликовних предмета;
2. Ксенија Ђурђевић, из реда наследника;
3. Вања Галић, дипломирани психолог;
4. Ана Ракић, доктор наука, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-436/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

8. јул 2021.

о преношењу оснивачких права над установама културе које је
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Галерије ликовне уметности поклон збирка Рајка
Мамузића у Новом Саду, на периoд од четири године, именују се:
-- председник:
• Александра Добрин, професор разредне наставе.
-- чланови:
• Марко Тешић, дипломирани правник;
• Тања Радовановић, референт за финансијско-рачуноводствене послове, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

1024.
На основу чл. 45. став 4. и 48а став 1. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/2016, 30/16 – испр., 6/20
и 47/21), члана 32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 3. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 18/10),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Због истека мандата, престаје дужност председнику и члановима Надзорног одбора Галерије ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду:
-- председнику:
• Александри Добрин;

127 Број: 022-434/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1026.
На основу члана 48. став 1. и члана 52. став 1. тачка 4. Закона
о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”,
број: 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине
Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУz 353/09) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

-- члановима:
• Драгани Пајић;
• Тањи Радовановић.

I
У Управном одбору Дома ученика средњих школа „Никола
Војводић“ Кикинда, разрешавају се дужности, због престанка основа по којем су именовани:

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-433/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1025.
На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 32.
тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 1. алинеја 3. Покрајинске скупштинске одлуке

-- чланови:
• Силвија Пољак из Остојићева, представник из реда родитеља;
• Мирослав Бјелић из Бочара, представник из реда родитеља.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-399/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

8. јул 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1027.

Број 30 - Страна 1561
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 48. став 1. и члана 49. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број:
18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19), члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног
суда IУz 353/09) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда, до истека мандата Управног одбора, именују се:
- чланови:
1. Александар Зелеи, из Новог Бечеја, службеник у Основном
суду у Бечеју, представник из реда родитеља;
2. Јелена Голушин из Новог Милошева, просветна радница,
представница из реда родитеља.

127 Број: 022-83/2021-33
Нови Сад, 8. јул 2021. године

1029.
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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, именују се:
- за председницу:
• Наташа Милутиновић, дипл. економиста, представница оснивача.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-406/2021
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1028.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

-

за чланове:
1. Јелена Мушкиња, дипл. правница, представница оснивача;
2. Коста Магурјан, дипл. инг. агроекономије – мастер менаџер из здравствене установе.

Председник и чланови Управног одбора Специјалне болнице за
психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, именују се на период од четири године.
II

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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-83/2021-34
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Специјалне
болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“
Вршац:
- чланови:
1. Наташа Милутиновић, дипл. економиста, представница
оснивача;
2. Драгослав Алексић, дипл. правник, представник оснивача;
3. Јелена Мушкиња, дипл. правница, представница оснивача;
4. Предраг Ђумић, доктор медицине, спец. неуропсихијатрије из здравствене установе;
5. др Драгана Јелић Ђорић, докторка медицине, спец. неуропсихијатрије из здравствене установе;
6. Наташа Ћургус, виша медицинска сестра из здравствене
установе.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

1030.
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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Специјалне
болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“
Вршац:
- председник:
• Бошко Барачков, дипл. економиста, представник оснивача.
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- чланови:
1. Коста Магурјан, дипл. инж. aгроекономије из Вршца, из
здравствене установе;
2. Филип Калнак, дипл. економиста из здравствене установе.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-83/2021-35
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

8. јул 2021.

Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ
СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
127 БРОЈ: 401-9/2021-79, ОД 23. ЈУНА 2021. ГОДИНЕ
У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127
БРОЈ: 401-9/2021-79, које је Покрајинска влада донела 23. јуна
2021. године („Службени лист АПВ”, број: 28/21), у тачки 1. став
2. бројка: „54.842.720,00” замењује се бројком: „52.842.720,00”.
О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

1031.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу чл. 113. став 4. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, именују се:
•
1.

за председницу:
Вања Радека, дипл. економиста, представница оснивача.
за чланове:
Мирослав Ступар, доктор економских наука, представник
оснивача;
2. Филип Калнак, дипломирани економиста из здравствене
установе.

Председник и чланови Надзорног одбора Специјалне болницеза психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац,
именују се на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-83/2021-36
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1032.
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), члана 144.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”,
бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), као и члана 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),

127 Број: 401-9/2021-79-1
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1033.
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. 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 8. јула 2021. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 13 – Покрајинском секретаријату за високо образовање
и научноистраживачку делатност, Програм 2007 Подршка у образовању ученика и студената, Програмска активност 1001 Систем
установа студентског стандарда 960 Помоћне услуге образовању,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ од 2.202.647,00 динара (словима: два милиона две стотине две
хиљаде шест стотина четрдесет седам динара и 00/100), на економској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима власти,
односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, 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 2.202.647,00 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.
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2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат 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, намењена су за финансирање опремања програмског
простора Установе Студентског културног центра Нови Сад, под
називом “ Фабрика“.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност 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”.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из
тачке 1. овог решења, усмериће се Граду Новом Саду, а намењена су Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за
финансирање пројекта партерног уређења порте Цркве рођења
Пресвете Богородице, изградње Светосавског дома и палионице
свећа и реконструкције зграде школе у Сремској Каменици.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински
секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог
правног акта, уколико законом није другачије прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-97
Нови Сад, 8. јул 2021. године
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1034.
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 27/2021), као и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 8. јула 2021. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 11 – Покрајинском секретаријату за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608
Систем локалне самоуправе 1003 Подршка развоју локалне самоуправе, функционална класификација 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, извор финансирања 01
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери
осталим нивоима власти, 5.896.344,00 динара (словима: пет милиона осам стотина деведесет шест хиљада три стотине четрдесет четири динара и 00/100) због непланираних средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 5.896.344,00 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.

127 Број: 401-9/2021-98
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1035.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), те члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 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 8. јула 2021. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 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, Програмска
активност 1025 Обнова, заштита, ревитализација и промоција
културног наслеђа Сремских Карловаца, функционална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи
приходи и примања буџета, на економској класификацији 463
Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални
трансфери осталим нивоима власти износ од 7.000.000,00 динара (словима: седам милиона динара и 00/100), а због недовољно
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из
тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 7.000.000,00 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
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обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења, усмериће се општини Сремски Карловци за финансирање израде пројектно-техничке документације за декоративну и јавну расвету у Сремским Карловцима.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из
тачке 1. овог решења, усмериће се Граду Новом Саду, а намењена су Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за
финансирање I фазе за пројекат „Пројектантске услуге обнове
просторно културно-историјске целине – Алмашки крај у Новом
Саду”.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-99
Нови Сад, 8. јул 2021. године

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

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-9/2021-100
Нови Сад, 8. јул 2021. године

1036.
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 8. јула 2021. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 11 Покрајинском секретаријату за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм
0608 Систем локалне самоуправе, Програмска активност 1003
Подршка развоју локалне самоуправе, функционална класификација 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти,извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета,економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти износ
од 35.000.000,00 динара (словима: тридесет пет милиона динара и
00/100), због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 35.000.000,00 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

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1037.
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 8. јула 2021. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 17 – Управи за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине, Програм 1505 Регионални развој, Програмска активност 1010 Подршка пројектима у области образовања,
ученичког и студентског стандарда, функционална класификација 960 Помоћне услуге у образовању, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 463
Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери
осталим нивоима власти износ од 6.000.000,00 динара (словима:
шест милиона 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 6.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
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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.

РЕШЕЊЕ

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 Опово за финансирање набавке опреме за потребе
објекта Предшколске установе „Бамби”, у насељу Сефкерин.

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника ЛИКОВНА КУЛТУРА 2,
уџбеник за други разред гимназије, писан на мађарском језику
и писму, ауторке Лидије Жупанић Шуице, од школске 2021/2022.
године.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Управа за капитална улагања
Аутономне покрајине Војводине преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није
законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

I

II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-147/2021-01
Дана: 08. 07. 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-101
Нови Сад, 8. јул 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1038.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је

Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1040.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника ГЕОГРАФИЈА 1,
уџбеник за први разред гимназије, писан на мађарском језику и
писму, аутора др Снежане Вујадиновић, др Дејана Шабића и Рајка
Голића од школске 2021/2022. године.

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника ЛИКОВНА КУЛТУРА 1,
уџбеник за први разред гимназије, писан на мађарском језику и
писму, ауторке Марине Чудов, од школске 2021/2022. године.

II

II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-158/2021-01
Дана: 08. 07. 2021. године

Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-73/2021-01
Дана: 06. 07. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1039.

1041.

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

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

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника ХЕМИЈА 2, уџбеник за други разред гимназије природно математичког смера,
писан на мађарском језику и писму, ауторке др Снежане Рајић, 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

8. јул 2021.

од - Техника и Технологија 8, уџбеник за осми разред основне
школе, и другог наставног средства – Техника и Технологија 8,
Збирка материјала за вежбе из електронике, аутора Жељка Васића и Борислава Дакића, писан на мађарском 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: 128-61-145/2021-01
Дана: 06. 07. 2021. године

Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

Број: 128-61-75/2021-01
Дана: 06. 07. 2021. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1042.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника ПСИХОЛОГИЈА 2,
уџбеник за други разред гимназије, писан на мађарском језику
и писму, ауторки Биљане Миливојевић Апостоловић и Невенке
Јовановић, 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 –
Број: 128-61-143/2021-01
Дана: 06. 07. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1043.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је

1044.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
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 средства-Физика 8, Збирка задатака са лабораторијским вежбама, за
осми разред основне школе, ауторке Марине Радојевић, писан на
мађарском 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: 128-61-81/2021-01
Дана: 08. 07. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1045.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника МАТЕМАТИКА 4, уџбеник
из четири дела за четврти разред основне школе, писан на русинском језику и писму, аутора Бранислава Поповића и Ненада Вуловића, од школске 2021/2022. године.

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „Нови Логос“ д.о.о., Београд,
издавање и употребу превода уџбеничког комплета ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА 8, за осми разред основне школе, који се састоји

8. јул 2021.
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II

РЕШЕЊЕ

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

I

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-93/2021-01
Дана: 06. 07. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеничког комплета ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА 8, за осми разред основне школе, који се састоји
од - Техника и Технологија 8, уџбеник за осми разред основне
школе, аутора Ненада Стаменовића и Алексе Вучићевића и Техника и Технологија 8, Упутствo за коришћење материјала за конструкторско моделовање за осми разред основне школе (друго
наставно средство), аутора Ђуре Пађана, Ненада Стаменковића
и Алексе Вучићевића, писан на русинском језику и писму, од
школске 2021/2022. године.
II

1046.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је

Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-142/2021-01
Дана: 06. 07. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

OGLASNI DEO
1047.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава представља
основ за добијање de minimis државне помоћи.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. oдлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/2020) и члана 11 Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Сл.
лист АПВ“, бр. 66/2020 и 27/2021 - ребаланс), и члана 5. Правилника
о додели бесповратних средстава за субвенционисање предузетника,
микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију
послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно
пословима домаће радиности у 2021. години („Сл. лист АПВ“, бр.
7/2021), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА,
МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА
ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ
ПОСЛОВА
КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ
ЗАНАТИМА,
ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2021.
ГОДИНИ
ЦИЉ
Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средстава ради унапређења и очувања процеса производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за уметнички
или стари занат или посао домаће радиности, у циљу повећања
конкурентности, односно укупног развоја предузетништва у Аутономној покрајини Војводини.

НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намењена као подршка пословима који се сматрају
старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности на основу Правилника о одређивању послова који се
сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне
евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“, бр. 56/2012).
У том смислу традиционални занат означава вештину, нарочито ручног рада, као и професију која подразумева целокупан
процес израде уникатних производа и пружања услуга, а које су
засноване на традиционалним знањима и технологијама, употребом природних материјала у процесу производње, уз коришћење
претежно једноставних алата.
Средства су намењена за набавку опреме или репроматеријала.
Под набавком опреме подразумева се производна опрема и опрема укључена у производни процес. Опрема која је предмет субвенције мора бити у складу са делатношћу привредног субјекта и
намењена за професионалну употребу.
Под набавком репроматеријала подразумева се набавка сировина и полупрерађевина које треба прерадити или дорадити
до коначног производа, који мора бити у складу са делатношћу
привредног субјекта.
Средства се не могу користити за набавку: уградне опреме
(клима уређаји, вентилатори, алармни системи, системи за видео
надзор, лифтови, котлови и др.) и инсталације (водоводна, кана-
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лизациона, електрична, вентилациона, грејна, гасна, телефонска,
кабловска, интернет и сл.); намештаја (дрвени, пластични, метални, тапацирани и др.) и опремање простора (дрвенарија, браварија, венецијанери, тракасте завесе, теписи, преграде, зидне
и подне облоге и сл.); расвете, светлеће, рекламне и друге табле
(натписи, дисплеји, панои и сл.); презентационе, електронске,
биротехничке, аудио-визуелне и сличне опреме (пројектори, опрема за превођење, фискалне касе, телефонски и факс апарати,
ТВ, музички уређаји, звучници и др.); додатне опреме, резервних
делова, инвентара, опреме за заштиту на раду и др.
Бесповратна средства, која се додељују, не могу се користити за:
изнајмљивање и лизинг опреме; промет између повезаних лица;
трошкове превоза и испоруке; трошкове увоза, царине, шпедиције;
плаћање путем компензације; трошкове банкарске провизије и банкарске гаранције; трошкове репарације и реконструкције опреме;
трошкове сервисирања и гаранције; трошкове обуке.
ВИСИНА СРЕДСТАВА
Секретаријат додељује средства у износу од 5.000.000,00 динара, од којих 2.500.000,00 текуће субвенције и 2.500.000,00 капиталне субвенције.
Средства се одобравају за субвенционисање трошкова набавке
опреме или репроматеријала на основу предрачуна, понуде или
предуговора не старији од дана објављивања Јавног конкурса, са
датумом у току трајања Јавног конкурса (само за једну намену).
Субвенционисани износ се одобрава:
1. за опрему у висини од најмање 100.000,00 динара до највише 250.000,00 динара;
2. за репроматеријал у висини од најмање 80.000,00 динара
до највише 200.000,00 динара.
Средства се одобравају у висини до 100% од фактурне (куповне) вредности са ПДВ-ом.
Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право да конкуришу имају привредна друштва и предузетници чија је делатност стари и уметнички занати, односно послови
домаће радиности на основу Правилника о одређивању послова
који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу
посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“, бр.
56/2012), са седиштем или регистрованом пословном јединицом
(огранак, издвојено место) на територији Аутономне покрајине
Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР):
1. најкасније до 31. децембра 2019. године (имају активан
статус) и
2. разврстана на микро или мала правна лица.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим
условима:
1. да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
2. да у периоду од три месеца пре датума објављивања
Јавног конкурса није смањивао број запослених лица за
више од 10% (на дан 07.07.2021. године, у односу на дан
07.04.2021. године);
3. да у било ком периоду у току три узастопне фискалне
године закључно са даном доношења одлуке о додели
бесповратних средстава није примио дозвољену де минимис државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

8. јул 2021.

4. да за исте намене у претходној или текућој години није
примио бесповратна средства која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из
других извора финансирања.
Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву
за једну намену (опрема или репроматеријал).
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ
КОНКУРС
Учесник на Јавном конкурсу подноси:
1. Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс
(преузима се са интернет презентације Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви);
2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) привредног субјекта из АПР, не старији од 7.6.2021. године - 30 дана
од датума објављивања Јавног конкурса (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу);
3. Уверења (оригинали или фотокопије оверене код надлежног органа за оверу или издата у електронском облику са
дигиталним потписом) не старија од 7.6.2021. године - 30
дана од дана објављивања Јавног конкурса :
(3-1 )Пореске управе да је измирио доспеле обавезе јавних
прихода (порезе и доприносе) и
(3-2) надлежне локалне Пореске управе / администрације
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
4. Уверења Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) о броју запослених лица – на дан објављивања Јавног конкурса, као и истог датума у претходна три
месеца (на дан: 07.07.2021. године; 07.06.2021. године;
07.05.2021. године; 07.04.2021. године.);
5. Предрачун или понуда добављача или предуговор са продавцем опреме или репроматеријала (оригинал или оверена фотокопија) (не старији од дана објављивања Јавног конкурса 7.7.2021. године, са датумом у току трајања Јавног
конкурса);
6. Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца
(преузети на интернет презентацији Секретаријата):
(6-1) о прихватању услова Јавног конкурса;
(6-2) о сагласности за коришћење датих података;
(6-3) о статусу (члан 7, глава II Правилника);
(6-4) о повезаним лицима;
(6-5) о примљеној државној помоћи мале вредности (de
minimis);
(6-6) о непостојању двоструког финансирања;
(6-7) о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
(6-8) о непостојању неизмирених обавеза;
(6-9) да се не воде судски поступци.
Уколико је учесник на Јавном конкурсу носилац награда и признања за квалитет производа у периоду 2018-2021. година – доставити копије докумената којима се то доказује.
Уколико је предмет набавке половна опрема (не старија од 5 година), учесник је дужан да достави процену вредности, сачињену
од стране овлашћеног судског вештака.
Уколико су један или више производа учесника на Јавном
конкурсу сертификовани од стране министарства надлежног за
послове привреде као „производ старог заната“, „производ уметничког заната“ или „производ домаће радиности“, доставити фотокопију сертификата којим се потврђује да је исти у Евиденцији
издатих сертификата регистрован као носилац сертификата.
Уколико се прилажу документа на страном језику доставити и
превод на српски језик са овером судског тумача.
Документација поднета на Јавни конкурс се не враћа.
Уколико се прибавља документација по службеној дужности
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у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, потребно је исто изричито напоменути у пријави на конкурс.
Секретаријат задржава право да од учесника на Јавном конкурсу, према потреби, затражи додатну документацију и информације.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
Критеријуми за доделу средстава дефинисани су чланом 13,
Правилника о додели средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима,
односно пословима домаће радиности у 2021. години.
ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Поступак доделе средстава дефинисан је чланом 11, Правилника о додели средстава за субвенционисање предузетника, микро
и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију
послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно
пословима домаће радиности у 2021. години.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Пријава на Јавни конкурс (попуњен образац пријаве са припадајућом документацијом) доставља се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте
„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА
РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ
УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2021. ГОДИНИ“ поштом или
лично предајом писарници покрајинских органа управе (на наведену адресу) у времену од 900 до 1400 часова.
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 22.07.2021. године.
КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације се могу добити путем телефона 021/ 487
– 4668 или 0800/021027 сваког радног дана, од 1000 до 1400 часовa.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
Датум: 07. јул 2021. године
Број: 144-401-724/2021-02

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
др Ненад Иванишевић
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987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.

997.

998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.

Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк
Палић“ Палић за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2020. годину ЈП „Војводинашуме“,
Петроварадин
Решење о давању сагласности на Одлуку о
расподели добити за 2020. годину ЈВП „Воде
Војводине“, Нови Сад
Решење о престанку рада на положају вршиоца
дужности помоћника покрајинског секретара за
финансије
Решење о престанку рада на положају вршиоца
дужности помоћника покрајинског секретара за
финансије
Решење о престанку рада на положају вршиоца
дужности помоћника покрајинског секретара за
финансије
Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за финансије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
Решење о престанку рада на положају вршиоца
дужности помоћника покрајинског секретара за
енергетику, грађевинарство и саобраћај
Решење о престанку рада на положају вршиоца
дужности помоћника покрајинског секретара за
енергетику, грађевинарство и саобраћај
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Решење о престанку рада на положају вршиоца
дужности помоћника покрајинског секретара за
високо образовање и научноистраживачку делатност
Решење о престанку рада на положају вршиоца
дужности помоћника покрајинског секретара за
високо образовање и научноистраживачку делатност
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
Решење о престанку рада на положају вршиоца
дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за спорт и омладину
Решење о престанку рада на положају вршиоца
дужности помоћника покрајинског секретара за
спорт и омладину
Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
Решење о престанку дужности директорице
Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица – установе културе од националног значаја-Községközi Műemlékvédelmi
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Предмет

Страна

Intézet Szabadka-Országos Jelentöségű Kulrurális
Intézmény, Szabadka, Međuopćinskog zavoda za
zaštitu spomenika kulture Subotica-ustanove kulture
od nacionalnog značaja
Решење о именовању директора Међуопштинског
завода за заштиту споменика културе Суботица
– установе културе од националног значајаKözségközi Műemlékvédelmi Intézet SzabadkaOrszágos Jelentöségű Kulrurális Intézmény,
Szabadka, Međuopćinskog zavoda za zaštitu
spomenika kulture Subotica-ustanove kulture od
nacionalnog značaja
Решење о престанку дужности председника и
чланова Управног одбора Архива Војводине у
Новом Саду
Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора Архива Војводине у Новом Саду
Решење о престанку дужности председника и
чланова Надзорног одбора Архива Војводине у
Новом Саду
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Архива Војводине у Новом
Саду
Решење о престанку дужности председника и
чланова Управног одбора Музеја Војводине у
Новом Саду
Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора Музеја Војводине у Новом Саду
Решење о престанку дужности председника и
чланова Надзорног одбора Музеја Војводине у
Новом Саду
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом
Саду
Решење о престанку дужности председника и
чланова Управног одбора Спомен-збирке Павла
Бељанског у Новом Саду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Спомен-збирке Павла
Бељанског у Новом Саду
Решење о престанку дужности председника и
чланова Надзорног одбора Спомен-збирке Павла
Бељанског у Новом Саду
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Спомен-збирке Павла
Бељанског у Новом Саду
Решење о престанку дужности председника и
чланова Управног одбора Покрајинског завода за
заштиту споменика културе, Петроварадин
Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора Покрајинског завода за заштиту
споменика културе, Петроварадин
Решење о престанку дужности председника и
чланова Надзорног одбора Покрајинског завода
за заштиту споменика културе, Петроварадин
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин
Решење о престанку дужности председника и
чланова Управног одбора Галерије ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у Новом
Саду
Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора Галерије ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду
Решење о престанку дужности председника и
чланова Надзорног одбора Галерије ликовне
уметности поклон збирка Рајка Мамузића у
Новом Саду
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Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Галерије ликовне уметности
поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду
Решење о разрешењу чланова Управног одбора
Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“
Кикинда
Решење о именовању чланова Управног одбора
Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“
Кикинда
Решење о разрешењу чланова Управног одбора
Специјалне болнице за психијатријске болести
„Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“
Вршац
Решење о разрешењу председника и чланова
Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“
Вршац
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“
Вршац
Решење о исправци грешке у Решењу о употреби
средстава текуће буџетске резерве 127 број: 4019/2021-79
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-97
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-98
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-99
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-100
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-101

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ,УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1038.

Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника Ликовна култура 1, за први
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разред гимназије, писан на мађарском језику и
писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника Ликовна култура 2, за други
разред гимназије, писан на мађарском језику и
писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника Географија 1, за први разред
гимназије, писан на мађарском језику и писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника Хемија 2, за други разред гимназије природно-математичког смера, писан на
мађарском језику и писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника Психологија 2, за други разред
гимназије, писан на мађарском језику и писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеничког комплета Техника и технологија 8, за осми разред основне школе, писан на
мађарском језику и писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеничког комплета Физика 8, за осми
разред основне школе, писан на мађарском језику
и писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника Математика 4, за четврти разред основне школе, писан на русинском језику и
писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеничког комплета Техника и технологија 8, за осми разред основне школе, писан на
русинском језику и писму;
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ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
1047.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава
за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким
и старим занатима, односно пословима домаће
радиности у 2021. години.
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