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ПОСЕБНИ ДЕО

1177.

На основу члана 26. став 2. и чл. 35. и 36. став 2. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади  („Службени лист 
АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној  18. 
августа 2021.  године, д о н е л а  је

ОДЛУКУ 
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ

ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ 
У ОРГАНЕ, СЛУЖБЕ И УПРАВЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1. 

Образује се Радна група за имплементацију електронске упра-
ве у органе, службе и управе Аутономне покрајине Војводине, као 
повремено радно тело. 

Члан 2.

У Радну групу за имплементацију електронске управе у орга-
не, службе и управе Аутономне покрајине Војводине (у даљем 
тексту: Радна група) именују се:

1. за председника Радне групе: 

 Дарко Миланковић, вршилац дужности подсекрета-
ра Покрајинског секретаријата за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;

2. за заменика председника и заменика члана: 

 Весна Поповић, самостални саветник, шеф Одсека у 
Управи за заједничке послове покрајинских органа; 

3. за чланове Радне групе именују се: 

- Павел Лабатх, вршилац дужности помоћника покрајин-
ског секретара за финансије у Сектору за информациони 
систем буџета и трезора,

- Заменик члана: Слободан Марковић, начелник Секто-
ра за информациони систем буџета и трезора

- Владислава Ранђеловић, виши саветник, шеф Одсека 
за локалну самоуправ у Покрајинском секретаријату за 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу,

- Заменик члана: Владимир Обућина, саветник за реа-
лизацију инвестиционих пројеката и веб администратор,   

- Тијана Павлов, вршилац дужности помоћника по-
крајинског секретара за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-националне заједнице; 

- Заменик члана: Катона Дијана, виши саветник, начел-
ник одељења у Покрајинском секретаријату за за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине-национал-
не заједнице; 

- Славко Тодоровић, вршилац дужности помоћника ди-
ректора Управе за заједничке послове покрајинских ор-
гана. 

Члан 3.

Задатак Радне групе је да: 

- координира све активности поводом реализације Спо-
разума са Канцеларијом за информационе технологије и 
електронску управу који је усвојила Покрајинска влада 
Закључком 127 број: 031-203/2021 од 11. августа 2021. 
године, а посебно израду заједничких аналитичких сту-
дија и других материјала које тај Споразум предвиђа;

- разматра сва питања у процесу увођења електронске уп-
раве у органе покрајинске управе и даје своје предлоге, 
мишљења и стручна образложења поводом тога;  

- разматра и координира процес увођења електронске пи-
сарнице у покрајинске органе управе; 

- сачини преглед свих обавеза Аутономне покрајине 
Војводине у поступку увођења електронске управе у ор-
гане, службе и управе Аутономне покрајине Војводине и 
утврди рокове за реализацију послова и задатака;

- од  органа, служби и управа Аутономне покрајине Војво-
дине прибави информације да ли су исти укључени у 
развијање појединих сервиса електронске управе, и уко-
лико јесу, информацију у којој је фази њихова реализа-
ција;

- прати примену одредби Уредбе о канцеларијском посло-
вању органа државне управе („Службени гласник РС“, 
број 21/20) чија је примена одложена до 1. фебруара 2022. 
године и њихово дејство на процес увођења е-управе у по-
крајинске органе са повереним делокругом послова; 

- предложи начин едукације запослених о обавезама које 
их очекују у процесу увођења електронске управе и уп-
рављања електронским документима и софтверским ре-
шењима; 
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- сачини извештај о свом раду и достави га Покрајинској 
влади на разматрање и одлучивање;

- иницира доношење планског акта за увођење електрон-
ске управе у органе, службе и управе Аутономне по-
крајине Војводине.

Члан 4.

Рок за реализацију задатака је 31. јануар 2022. године.

Члан 5.

На начин рада Радне групе примењују се одредбе Пословника 
Покрајинске владе.

Члан 6.

Стручне, административне и оперативне послове за потребе 
Радне групе, обавља Управа за заједничке послове покрајинских 
органа.

Члан 7.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-219/2021
Нови Сад, 18. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1178.

На основу чл. 32. тачка 8, 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) 
и члана 5. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Правоб-
ранилаштву Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14 и 69/16), поступајући по Пресуди Управног 
суда, Одељење у Новом Саду, III-2 У. 15261/19 од 24. маја 2021. 
године,  Покрајинска влада, на седници одржаној 18. августа 2021. 
године, у поновљеном поступку, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Гордана Пушић, разрешава се дужности правобраниоца Ау-
тономне покрајине Војводине, закључно са 1. фебруаром 2017. 
године.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 021-13/2017
Нови Сад, 18. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1179.

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 51. 
став 1 тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајина-

ма и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. 
закон и 157/20 – др. закон), као и с чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. 
августа 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Золтану Тоту, вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за урбанизам и заштиту животне средине, 25. августа 
2021. године престаје рад на положају, због протека времена на 
које је постављен.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-214/2021
Нови Сад, 18. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1180.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени глас-
ник РС”, бр. 21/16, 95/18, 95/18 – др. закон, 113/17, 113/17 – др. закон, 
86/19 – др. закон и 157/20 – др. закон), те чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), као и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 
54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) Покрајинска влада, на 
седници одржаној 18. августа 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Золтан Тот, дипломирани правник, поставља се за вршиоца 
дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и 
заштиту животне средине, почев од 26. августа 2021. године, па 
до постављења службеника на положај, по спроведеном јавном 
конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-215/2021-5
Нови Сад, 18. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1181.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 – 
др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АП Војводине”, брoj: 37/14),  Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 18. августа 2021. године,   д о н е л а  је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Драган Ђурица, дипломирани инжењер менаџмента – мастер, 
поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског се-
кретара за урбанизам и заштиту животне средине, до постављења 
службеника на положај по спроведеном јавном конкурсу.

Доношењем овог решења престаје да важи став 1. тачка 9. али-
неја трећа Решења Покрајинске владе, број:02-77/2017, од 30. маја 
2017. године.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-215/2021-3
Нови Сад, 18. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1182.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 – 
др. закон, 86/2019 - др. закон и 157/2020 - др. закон), чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АП Војводине”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 18. августа 2021. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Немања Ерцег, дипломирани правник, поставља се за вршио-
ца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и 
заштиту животне средине, до постављења службеника на поло-
жај по спроведеном јавном конкурсу.

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

Доношењем овог решења престаје да важи став 1. тачка 9. али-
неја пета Решења Покрајинске владе, број:02-77/2017, од 30. маја 
2017. године.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-215/2021-4
Нови Сад, 18. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1183.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 – 
др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), чл. 35. и 36. став 6. 

Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АП Војводине”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 18. августа 2021. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Светлана Килибарда, дипломирани правник, поставља се за 
вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урба-
низам и заштиту животне средине, до постављења службеника 
на положај по спроведеном јавном конкурсу.

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

Доношењем овог решења престаје да важи став 1. тачка 9. али-
неја друга Решења Покрајинске владе, број:02-77/2017, од 30. маја 
2017. године.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-215/2021-2
Нови Сад, 18. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1184.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 – 
др. закон, 86/2019 - др. закон и 157/2020 - др. закон), чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АП Војводине”, брoj: 37/14),  Покрајинска влада, 
на седници одржаној 18. августа 2021. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Бранкица Табак, дипломирани економиста, поставља се за 
вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за 
урбанизам и заштиту животне средине, до постављења службе-
ника на положај по спроведеном јавном конкурсу.

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

Доношењем овог решења престаје да важи став 1. тачка 9. али-
неја прва Решења Покрајинске владе, број:02-77/2017, од 30. маја 
2017. године.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-215/2021-1
Нови Сад, 18. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић
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1185.

На основу члана 34. став 2, члана 39. став 2. тачка 5) Закона 
о култури („Службени лист РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 
6/20, 47/21 и 78/21), те члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о преношењу оснивачких права над установама кул-
туре које је основала Аутономна покрајина Војводина на Владу 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 
18/10), 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 18. 
августа 2021. године,   д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Зоран Вапа, дипломирани инжењер грађевинарства, разреша-
ва се дужности директора Покрајинског завода за заштиту спо-
меника културе – Петроварадин, закључно са 31. августом 2021. 
године, због стицања права на старосну пензију.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-570/2021
Нови Сад, 18. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1186.

На основу члана 34. став 2, члана 39. став 2. тачка 5) Закона о 
култури („На основу члана 34. став 2, чл. 36. став 1. и 37. Закона 
о култури („Службени лист РС” број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 
6/20, 47/21 и 78/21), те члана 1. алинеја 1. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о преношењу оснивачких права над установама кул-
туре које је основала Аутономна покрајина Војводина на Владу 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 
18/10), 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 18. 
августа 2021. године,   д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Саша Мартиновић, дипломирани грађевински инжењер из 
Београда, именује се за вршиоца дужности директора Покрајин-
ског завода за заштиту споменика културе – Петроварадин, од 1. 
септембра 2021. године, на период дo годину дана.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-571/2021
Нови Сад, 18. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1187.

На основу члана 34. став 2. и члана 39. став 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр., 6/20,  
47/21 и 78/21), члана 1. алинеја 9. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о преношењу оснивачких права над установама културе које је 
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), 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 18. августа 2021. године,  
донела  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Мр Смиљани Влајић, композитору, престаје дужност дирек-
тора Културног центра Војводине „Mилош Црњански”, Нови Сад, 
због истека мандата.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-573/2021
Нови Сад, 18. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1188.

На основу члана 34. ст. 2. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 
1. алинеја 9. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу осни-
вачких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број: 18/10), 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 18. августа 2021. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Ненад Шапоња, магистар медицинских наука, именује се за 
директора Културног центра Војводине „Mилош Црњански”, 
Нови Сад, на период од четири године.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-574/2021
Нови Сад, 18. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1189.

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, 
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99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. По-
крајинске 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), По-
крајинска влада, на седници одржаној 18. августа 2021. године, 
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину 
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финан-
сије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Про-
грам 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 05 Покрајинском секретарија-
ту за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Програм 
0102 Заштита, уређење, коришћење и управљање пољоприв-
редним земљиштем, Пројекат 5005 Пројекат аутоматског сис-
тема одбране од града на територији ракетног центра Фрушка 
гора, Функционална класификација 421 Пољопривреда, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
номска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, од-
носно 5113 Капитално одржавање зграда и објеката,  износ од 
10.520.279,45 динара (словима: десет милиона пет стотина 
двадесет хиљада две стотине седамдесет девет динара и 
45/100), а због недовољно планираних средстава на апроприја-
цији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 10.520.279,45 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински се-
кретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по 
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у изно-
су и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења, намењено је за финансирање вишкова радова 
и непредвиђених радова изведених  приликом реализације 
уговора за набавку добара опреме за аутоматизоване про-
тивградне станице са пратећим радовима и услугама  за 
радарски центар „Фрушка гора”,  у циљу успостављања 
даљинског система аутоматизоване одбране од града без 
људске поставе.

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

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-102
Нови Сад, 18. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1190.

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 18. августа 2021. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 
10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интер-
венцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска 
резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услу-
ге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 09 
Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова, Програм 0902 Социјална зашти-
та, Програмска активност 1014 Развој услуга социјалне заштите 
– Програм унапређења социјалне заштите у АПВ, функционална 
класификација 090 Социјална заштита неквалификована на дру-
гом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери осталим нивои-
ма власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, износ 
од 747.000,00 динара (словима: седам стотина четрдест седам 
хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава 
се за 747.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за социјалну политику, демографију и равноправност поло-
ва, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у из-
носу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења, усмериће се Геронтолошком центру „Бечеј”, Бе-
чеј, за финансирање спровођења мера заштите од пожара по 
налазу инспекцијског надзора Сектора за ванредне ситуације 
Министарства унутрашњих послова (Записник о инспекцијс-
ком надзору 09/22 број 217-9162/21 од 19.07.2021. године).

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова преу-
зеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, 
уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-103
Нови Сад, 18. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1191.

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 18. августа 2021. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 09 Покрајинском секретаријату за социјалну по-
литику, демографију и равноправност полова, Програм 0902 
Социјална заштита, Програмска активност 1014 Развој услуга 
социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у 
АПВ, функционална класификација 090 Социјална заштита нек-
валификована на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економскa класификацијa 463 Транс-
фери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери оста-
лим нивоима власти, износ од 600.000,00 динара (словима: шест 
стотина хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава 
се за 600.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за социјалну политику, демографију и равноправност по-
лова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Дому за децу и омладину „Миро-
слав Антић-Мика” Сомбор, за финансирање набавке кли-
ма-уређаја и њихову уградњу и бушење два бунара с припа-
дајућим пумпама.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова преу-
зеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, 
уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-104
Нови Сад, 18. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1192.

На основу члана 42. става 1. тачке 16. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, бр. 99/09, 67/12 – Одлука УС и 18/20 – др. закон), као и чл. 15, 
16. и 24. 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), покрајински секретар за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама доноси:

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ

КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ 
СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗАПОСЛЕНИХ У МУЗЕЈИМА

У решењу о образовању Комисије за полагање стручног испита 
запослених у музејима број: 137-02-100/2020-04, од 8.10.2020. го-
дине, у ставу један, тачки 10. додаје се подтачка:

„д) испитивач за италијански језик: Тамара Станић, професор 
италијанског језика и књижевности, мастер филолог.”

Диспозитив овог решења ће се објавити у „Службеном листу 
Аутономне Покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

БРОЈ: 137-02-100/2020-04
ДАТУМ: 16.8.2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић

1193.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући JП “ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ 
д.о.о., Београд, издавање и употребу рукописа уџбеника – Му-
зичка култура 8, за осми разред основне школе, писан на мађар-
ском језику и писму ауторка - Каталин Харди Клем, 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:  128-61-253/2021-01
Дана:  16. 08. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1194.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, из-
давање и употребу превода уџбеника РАЧУНАРСТВО И ИН-
ФОРМАТИКА 1, уџбеник за први разред гимназије, писан на 
мађарском језику и писму, аутора  Филипа Марића, 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:  128-61-252/2021-01
Дана:  16. 08. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1195.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о., 
Београд, издавање и употребу рукописа превода уџбеника – 
Техника и технологија 8, за осми разред основне школе, писан 
на хрватском језику и писму ауторa Данила Шешеља и Петка 
Андрића, 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:  128-61-241/2021-01
Дана:  17. 08. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1196.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о., 
Београд, издавање и употребу рукописа превода уџбеничког 
комплета  МАТЕМАТИКА 4, за четврти разред основне школе, 
на хрватском језику и писму, који се састоји од: уџбеника Мате-
матика 4, за четврти разред основне школе, на хрватском језику 
и писму, ауторке др Сање Маричић, и другог наставног средства 
Математика 4, радна свеска за четврти разред основне школе 
(Први и Други део), на хрватском језику и писму, исте ауторке, 
издавача БИГЗ школство д.о.о Беград (два) примерка 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:  128-61-237/2021-01
Дана:  17. 08. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1197.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, из-
давање и употребу превода уџбеника ИСТОРИЈА 8, уџбеник са 
одабраним историјским изворима, за осми разред основне школе, 
писан на русинском језику и писму, аутора Сање Петровић Тодосије-
вић и Александра Тодосијевића, 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:  128-61-254/2021-01
Дана:  17. 08. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1198.

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

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Бе-
оград, издавање и употребу превода уџбеника БИОЛОГИЈА 8, 
уџбеник за осми разред основне школе, писан на русинском јези-
ку и писму, ауторки Гордане Субаков Симић и Марине Дрндар-
ски, 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:  128-61-244/2021-01
Дана:  16. 08. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1199.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС д.о.о., Бе-
оград, издавање и употребу рукописа превода уџбеника – ХЕ-
МИЈА 1, уџбеник за први разред гимназије писан на словач-
ком  језику и писму, ауторке Татјане Недељковић, 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:  128-61-192/2021-01
Дана:  16. 08. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1200.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Бе-
оград, издавање и употребу уџбеничког комплета Природа и 
друштво 3, за трећи разред основне школе, који се састоји од: 
Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе,-
на румунском језику и писму,аутора Биљане Гачановић, Наташе 
Протић и Стевана Јокића и другог наставног средства-Радна све-
ска за природу и друштво за трећи разред основне школе,аутора 
Биљане Гачановић и Стевана Јокића,на румунском језику и пис-
му, 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:  128-61-250/2021-01
Дана:  17. 08. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/
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1201.

На основу члана 6. став 1. тачка 13а. и чл. 76. Закона о култури 
(„Службени гласник РС‟, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20 и 47/21), 
члана 25. Закона о културним добрима („Службени  гласник РС“, 
бр. 71/94, 52/11 – др. закон, 99/11 – др. закон, 6/20 - др. закон и 78/21), 
члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутоном-
не Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 - 
Oдлука УС), члана 11.  Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2021. годину („Службени лист АП Војводине‟, бр. 66/20 
и 27/21-ребаланс), члана 15. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине‟, бр. 
37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), у складу са Уред-
бом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, ау-
тономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службе-
ни гласник РС‟, бр. 105/16 и 112/17), Покрајински секретаријат за кул-
туру, јавно информисање и односе с верским заједницама расписује

КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗАШТИТЕ, 

РЕСТАУРАЦИЈЕ, РЕПАРАЦИЈЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ 
И АРХИВИРАЊА АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ И АУДИО 

ВИЗУЕЛНОГ МАТЕРИЈАЛА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП 
ВОЈВОДИНУ У 2021. ГОДИНИ 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и одно-
се с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) финанси-
раће у 2021. години, средствима у укупном износу од 45.000.000,00 
динара, пројекте заштите, рестаурације, репарације, дигитализа-
ције и архивирања архивског филмског и аудио визуелног мате-
ријала од значаја за АП Војводину, који чине изворни материјали, 
оригинални негативи (слика и тон) дугометражних играних, доку-
ментарних и краткометражних филмова из продукције Неопланта 
филма и Звезда филма, снимљена филмска документација, остаци 
радних копија и изворних филмских негатива, копије филмова који 
немају оригинале, други монтирани и немонтирани материјал, 
филмска фото-документација и други материјали о филмовима.

Циљеви конкурса су: 

- допринос заштити и очувању архивског филмског и ау-
дио визуелног материјала од значаја за АП Војводину; 

- стварање услова за дуготрајно чување и презентацију 
дигитализованог филмског и аудио визуелног материјала 
од значаја за АП Војводину, као дела културног наслеђа, 
коришћењем савремених технолошких процеса и на но-
вим носачима слике и тона, у складу с препорукама да-
тим у Смерницама за дигитализацију културног наслеђа 
у Републици Србији, које су доступне на веб адреси Ми-
нистарства културе и информисања: http://www.kultura.
gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-
za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji и 
Правилнику о ближим условима за дигитализацију кул-
турног наслеђа („Службени гласник РС“, бр. 76/18); 

- подизање свести о потреби очувања културног наслеђа и 
значају процеса дигитализације културног наслеђа у са-
временом свету;

- повећање доступности очуване и дигитализоване грађе и 
обезбеђивање услова за ширење и стварање нове публи-
ке путем дигиталних медија, и 

- допринос националном умрежавању дигитализованог 
културног наслеђа.

Конкурсом ће се приоритетно подржати пројекти, који допри-
носе:

• аналогној и дититалној рестаурацији архивског фил-
мског и аудио визуелног материјала од значаја за АП 
Војводину, применом савремених метода којима са обез-
беђује заштита, рестаурација, дигитализација и архиви-
рање постојећег изворног материјала уз помоћ усвојених 
методологија, поступака и стандарда, ради даље обраде 
и дигитализације; 

• процесу рестаурације архивског филмског и аудио визу-
елног материјала, који обухвата лабораторијске услуге, 
контролу филмског материјала, манипулацију филмском 
траком пре процеса лабораторијаке обраде и скенирања; 

• скенирању постојећег материјала према усвојеним тех-
ничким карактеристикама порписаним у  Смерницама за 
дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији, 
које обезбеђује услове за будуће емитовање и прикази-
вање; 

• дигиталној постпродукцији, колор корекцији и рестаура-
цији материјала уклањањем нечистоћа и оштећења, ње-
говој обради у циљу израде високорезолуцијске рестау-
риране мастер дигиталне копије и оперативне копије за 
друге потребе, и

• дигиталном и аналогноом архивирању материјала за по-
требе чувања и приказивања.  

I - ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријаве за 
финансирање пројеката заштите, рестаурације, ре-
парације, дигитализације и архивирања архивског 
филмског и аудио визуелног материјала од значаја за 
АП Војводину у 2021. години, која се може преузети са 
интернет странице Секретаријата, са пратећом докумен-
тацијом. 

Под потпуном Пријавом подразумева се:

• уредно попуњен и оверен образац Пријаве, 
• достављен детаљан опис пројекта (у прилогу), 
• детаљно разрађен буџет пројекта по врстама трошкова (у 

Пријави), 
• опис стручних капацитета подносиоца, односно реализа-

тора пројекта и доказ о успешно реализованим сличним 
пројектима у претходном периоду (у прилогу), и

• достављена обавезна пратећа документација (у Пријави, 
део II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ).

2. За тачност података унетих у Пријаву одговара Подно-
силац пријаве.

3. Пријаве са прилозима подносе се у 1 (једном) потпи-
саном и овереном примерку, предајом Писарници по-
крајинских органа управе (зграда Покрајинске владе у 
Новом Саду), у периоду од 9 до 14 часова или се упућују 
поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупна 16

(за: Конкурс за финансирање пројеката заштите, рестаурације, ре-
парације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио 
визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2021. години)

OGLASNI DEO
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РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 30 ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ „ДНЕВНИК“, ОДНОС-
НО У ПЕРИОДУ ОД 13. АВГУСТА ДО  13. СЕПТЕМБРА 2021. 
ГОДИНЕ.

4. Секретаријат задржава право да од Подносиоца који су 
благовремено поднели пријаве, по потреби, затражи до-
датну документацију и информације.

5. О избору пројеката по Конкурсу одлучује комисија коју 
образује Секретаријат, на основу чега покрајински се-
кретар за културу, јавно информисање и односе с верс-
ким заједницама доноси решење о распоређивању сред-
става, које је коначно и које се објављује на званичној ин-
тернет страници Секретаријата www.kultura.vojvodina.
gov.rs.

6. Пријавe достављене након наведеног рока, пријаве са не-
потпуном документацијом, пријаве послате путем факса 
или искључиво путем електронске поште, као и непотпи-
сане и неоверене пријаве, неће се узимати у разматрање. 

7. Пријаве и приложена документација се НЕ ВРАЋАЈУ.
8. Додатне информације о Конкурсу се могу добити у Се-

кретаријату на телефон 021/487-45-34, и-мејл: dusica.
juribasic@vojvodina.gov.rs.  

II - ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА

1. На Конкурсу могу да учествују: установе, уметнич-
ка и друга удружења регистрована за обављање делат-
ности културе, односно заштите културног наслеђа, 
правна лица која послују у области информационо ко-
муникационих технологија, као и други субјекти у кул-
тури који поседују стручне и техничке капацитете да ре-
ализују пројекте који су тема Конкурса, осим установа 
културе чији је оснивач АП Војводина и који се финан-
сирају сходно члану 74. Закона о култури.

III - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Пројекти заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и 
архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од 
значаја за АП Војводину у 2021. години, који се финансирају из 
буџета АП Војводине у 2021. години морају:

- садржински да одговарају наведеним областима и прио-
ритетима Конкурса, 

- да испуњавају опште и посебне услове Конкурса, 
- да буду усклађени с прописима и смерницама из области 

дигитализације културног наслеђа,
- да опрема, коју поседује подносилац пројекта и која ће 

се користити за реализацију пројеката, обезбеђује квали-
тетну реализацију циљева Конкурса и прописане стан-
дарде дигитализације филмске грађе, као дела културног 
наслеђа, који су утврђени у Смерницама за дигитализа-
цију културног наслеђа у Републици Србији,

- да су пројекти усаглашени с принципима законитости и 
економичног финансијског управљања, и

- да су усклађени с Уредбом о критеријумима, мерилима 
и начину избора пројеката у култури који се финанси-
рају и суфинансирају из буџета Републике Србије, ауто-
номне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, 
која је истакнута на интернет страници Секретаријата.

Секретаријат неће финансирати сталне трошкове (грејање, 
струја, телефон, ПТТ трошкови, закуп простора и слично), набав-
ку опреме, као ни плате запослених подносиоца пројекта. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО 
ИНФОРМИСАЊЕ

И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

БРОЈ:  137-451-2481/2021  
ДАТУМ:  13. август 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић, с.р

1202.

На основу члана 16. и члана 35а. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ бр. 37/14, 54/14 – 
друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), члана 5. Правилника о 
поступку и критеријумима за доделу финансијских средстава за 
реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуа-
цији партнерског и породичног насиља на територији АПВ (број 
139-401-7892/2021-01, од 04.08.2021) и члана 22. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину 
(„Службени лист АП Војводине” број: 54/19 и 27/21-ребаланс) 
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова, расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА
КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ 

НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова додељује бесповратна средства у износу 
од 5.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена Финансијским 
планом Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демо-
графију и равноправност полова за 2021. годину у оквиру Про-
грама 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права 
и слобода, програмска активност 1017 – Заштита жена од насиља 
у породици и партнерским односима у АП Војводини, економ-
ска класификација 4541 – Текуће  субвенције  приватним  преду-
зећима, из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
из буџета, приватним  предузећима, ради реализације програма 
новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и поро-
дичног насиља на територији АП Војводине.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Конкурс представља допринос оснаживању жена које су претр-
пеле или су у ситуацији партнерског и породичног насиља и који 
је саставни део индвидуалног плана интегрисаних услуга за заус-
тављање насиља над женама у партнерским и породичним одно-
сима Центара за социјални рад на територији АП Војводине, кроз 
запошљавање (у даљем тексту: Кориснице мере).

Укупна средства за подстицање запошљавања износе 
5.000.000,00 динара.

Овим програмом планирана су средства за бруто зараду Ко-
риснице мере (порези и доприноси на терет запослене и на терет 
послодавца) у трајању од 12 месеци.

Средства ће се исплаћивати квартално.

Износ зараде Кориснице мере треба да је у складу са актима 
Послодавца, да одговара квалификацијама и радном месту на које 
се особа запошљава и не сме бити испод минималне зараде у Ре-
публици Србији. 

Субвенције за ново запошљавање намењене су послодавцу, 
који у радни однос прима лице које је циљна група овог Конкурса, 
које је пријављено као незапослено лице код Националне службе 
за запошљавање.

Подносилац захтева, у смислу овог Конкурса, је предузетник 
или привредно друштво (у даљем тексту: Послодавац) са се-
диштем на територији АП Војводине.

Послодавац може поднети захтев Покрајинском секретаријату 
за социјалну политику, демографију и равноправност полова (у 
даљем тексту: Секретаријат), за пријем у радни однос једне или 
више жена које су циљна група овог јавног конкурса.

Средства се одобравају Послодавцу који заснује радни однос 
на одређено време у трајању од 12 месеци, са пуним радним вре-
меном, са женом која је претрпела или је у ситуацији насиља и 
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где је запошљавање саставни део плана услуга и мера у оквиру 
поступка за заустављање насиља који води центар за социјални 
рад са седиштем на територији АП Војводине (у даљем тексту: 
Центар за социјални рад). 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Субвенција за ново запошљавање може се одобрити Послода-
вцу који испуњава следеће услове: 

1. да има седиште на територији  АП Војводине   
2. да је оспособљен и економски способан за пријем у рад 

жена које су трпеле насиље
3. да није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак  
4. да није био у блокади  задњих шест месеци пре објаве 

Конкурса  
5. да уредно измирује обавезе по основу обавезног социјал-

ног осигурања за запослене, као и обавезе по основу јав-
них прихода максимално 

6. да на основу предлога и процене Комисије Секретарија-
та и Центра за социјални рад, који је саставни део овог 
Конкурса, изврши селекцију кандидаткиња за наведено 
радно/а место/а.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОСЛОДАВАЦ ДОСТАВЉА 
ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА 

Подношење захтева врши се у Покрајинском секретaријату за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова, Буле-
вар Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком „КОНКУРС ЗА 
ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУА-
ЦИЈИ НАСИЉА“.

Подносилац захтева - Послодавац, по овом Конкурсу доставља 
следећу документацију: 

• Попуњен конкурсни образац који садржи опште по-
датке о послодавцу, опис захтева радног места и из-
нос зараде. Образац се може преузети у на сајту www.
socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs; 

• Документ о регистрацији (Извод из Агенције за привред-
не регистре или решење о регистрацији за Послодавце 
који нису регистровани код Агенције за привредне ре-
гистре); 

• Извештај о промету Послодавца од банака које за њега 
обављају послове платног промета, за последњих шест 
месеци који претходе месецу у коме је поднет захтев; 

• Доказ од банака које за Послодавца обављају послове 
платног промета да рачуни нису били у блокади;

• Извод из пореске пријаве или уверење Министарства 
финансија пореске пријаве на коме пише да су измирени 
порези  и доприноси за запослене;

• Доказ о редовној исплати јавних прихода.

Конкурс ће бити објављен у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”, односно у дневном листу „Курир” и на интер-
нет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова.

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

Послодавац је дужан да:

• По доношењу Одлуке Секретаријата, присуствује инфор-
мативном разговору о насиљу над женама у породици и 
партнерским односима, који организује Секретаријат;

• По доношењу Одлуке Секретаријата, закључи уговор о 
раду са изабраном Корисницом мера на одређено време 
у трајању од 12 месеци са пуним радним временом; 

• Редовно врши исплату зараде на рачун Кориснице мере 
и путних трошкова (уколико постоје) и редовно уплаћује 
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и ис-
теком сваког месеца достави доказ о месечној уплати ис-
тих и извештај о присутности на раду за лице/а из уговора; 

• Омогући Секретаријату и Центру за социјални рад мони-
торинг над спровођењем активности финансираних по 
основу овог Конкурса;

• Обезбеди Корисници мере остваривање и заштиту права на 
приватност сходно закону и не износи податке о томе да је Ко-
рисница мера претрпела насиље и да је због тога запослена. 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Након селекције пријављених Послодаваца и Корисница мера По-
крајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправ-
ност полова, на предлог Комисије, донеће Решење о додели средстава. 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Приликом закључивања Уговора о раду измеђшу Послодавца и Ко-
риснице мера, послодавац је дужан да обезбеди сагласност Комисије 
о испуњености услова прописаних Правилником о поступку и кри-
теријумимa за доделу финансијских средстава покрајинског секрета-
ријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова 
за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији 
партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине.

На основу донете одлуке, Секретаријат и Послодавац закључују 
Уговор о додели средстава за ново запошљавање корисница која 
је трпела насиље у партнесрким и породичним односима.

Послодавац је дужан да закључи уговор о раду са Корисницом 
мера и исти уговор достави Секретаријату приликом потписи-
вања уговора из става 1. овог одељка. 

Приликом закључења уговора, Корисница мере је у обавези да Се-
кретаријату достави потврду/ стручно мишљење надлежног Центра 
за социјални рад да је насиље у породици и партнерским односима 
пријављено и да је запошљавање процењено као адекватна мера у 
оквиру индвидуалног плана интегрисаних услуга, који је израђен у 
сарадњи са другим пружаоцима услуга, а који укључује подршку у 
остваривању других права и потреба као и потврду НСЗ-а. 

Уколико Послодавац или Корисница мера прекину уговор о 
раду пре истека периода на који је закључен, Послодавац је  у оба-
вези да примљена средства од  стране Секретаријата, врати, што 
ће бити прецизирано  уговором описаним у ставу 1. овог одељка.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  

Приликом потписивања уговора потребно је доставити:

• Доказ о запошљавању лица по овом Конкурсу (уговор о 
раду и пријава на обавезно социјално осигурање);

• Једну бланко соло меницу,  регистровану у пословној банци 
Послодавца, на име гаранције уредног извршавања  обавеза 
према Покрајинском секретаријату за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова, по основу Уговора; 
Потпис на меници мора одговарати потпису на депо карто-
ну из пословне банке у којој се узима меница а који се та-
кође доставља Секретаријату приликом закључења уговора;

• Доказ о отвореном наменском рачуну код Управе за трезор;

Рок за подношење конкурсне документације je 20.09.2021.
године

За све додатне информације у вези са реализацијом конкурса 
контакт особа у Покрајинском  секретаријату за социјалну поли-
тику, демографију и равноправност полова је Даниел Димитров, 
на е-мaил daniel.dimitrov@vojvodina.gov.rs

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ 

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

БРОЈ: 139-401-7891/2021-01-1
ДАТУМ: 18.08.2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић
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ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1177. Одлука о образовању Радне групе за имплементацију 
електронске управе у органе, службе и управе Ауто-
номне покрајине Војводине;

1178. Решење о разрешењу правобраниоца Аутономне по-
крајине Војводине, на основу судске пресуде;

1179. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за урбани-
зам и заштиту животне средине;

1180. Решење о постављењу вршиоца дужности подсе-
кретара Покрајинског секретаријата за урбанизам и 
заштиту животне средине;

1181. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за урбанизам и заштиту жи-
вотне средине;

1182. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за урбанизам и заштиту жи-
вотне средине;

1183. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за урбанизам и заштиту жи-
вотне средине;

1184. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за урбанизам и заштиту жи-
вотне средине;

1185. Решење о разрешењу директора Покрајинског завода 
за заштиту споменика културе-Петроварадин;

1186. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Покрајинског завода за заштиту споменика култу-
ре-Петроварадин;

1187. Решење о престанку дужности директора Културног 
центра Војводине „Милош Црњански“, Нови Сад;

1188. Решење о именовању  директора Културног центра 
Војводине „Милош Црњански“, Нови Сад;

1189. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-102;

1190. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-103;

1191. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-9/2021-104;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА

1192. Решење о допуни Решења о образовању Комисије за 
полагање стручног испита запослених у музејима;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1193. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа уџбеника Музичка култура 8, за осми разред ос-
новне школе, писан на мађарском језику и писму;

1194. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа уџбеника Рачунарство и информатика 1, за први 
разред гимназије, писан на мађарском језику и писму;

1195. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа 
превода уџбеника Техника и технологија 8, за осми раз-
ред основне школе, писан на хрватском језику и писму;

1196. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа превода уџбеничког комплета Математика 4, за 
четврти разред основне школе, на хрватском језику и 
писму;

1197. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеника Историја 8, за осми разред основне шко-
ле, писан на русинском језику и писму;

1198. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Биологија 8, за осми разред основне 
школе, писан на русинском језику и писму;

1199. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа превода уџбеника Хемија 1, за први разред гим-
назије, писан на словачком језику и писму;

1200. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбе-
ничког комплета Природа и друштво 3, за трећи раз-
ред основне школе, на румунском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА

1201. Конкурс за финансирање пројеката заштите, реста-
урације, репарације, дигитализације и архивирања 
архивског филмског и аудио визуелног материјала од 
значаја за АП Војводину у 2021. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1202. Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију 
програма новог запошљавања жена које су у ситуа-
цији партнерског и породичног насиља на територији 
АП Војводине.
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