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1411.

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима („Сл. гласник РС”, број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлу-
ка УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 
- др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон) и чл. 26.став 2, 35. и 36. 
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Сл. лист АПВ“ број: 37/14),  Покрајинска влада, на седници 13. 
октобра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ОБРАЗОВАЊУ 

САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ
ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ПУТЕВИМА У НАДЛЕЖНОСТИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Образује се Савет за координацију послова безбедности сао-
браћаја на путевима који су у надлежности Аутономне покрајине 
Војводине (у даљем тексту: Савет), као повремено радно тело По-
крајинске владе.

Члан 2.

Задатак Савета је подстицање, организовање и усклађивање 
послова безбедности саобраћаја на путевима, који су у надлеж-
ности Аутономне покрајине Војводине, у складу са законом којим 
се уређује безбедност саобраћаја на путевима.

Члан 3.

Савет има председника, заменика председника и 19 чланова.

За председника именује се: 
- Игор Мировић – председник Покрајинске владе;

За заменика председника именује се: 
- Огњен Бјелић – члан Покрајинске владе и покрајински 

секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

За чланове Савета именују се:

1. Жолт Сакалаш – потпредседник Покрајинске владе и 
покрајински секретар за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-заједнице;

2. Предраг Вулетић – члан Покрајинске владе и покрајин-
ски секретар за социјалну политику, демографију и рав-
ноправност полова;

3. Драгана Милошевић – члан Покрајинске владе и по-
крајински секретар за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама;

4. Асист. др сци. мед. Оливера Иванов – заменик по-
крајинског секретара за здравство;

5. Јадранка Савин – вршилац дужности подсекретара  
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство;

6. Небојша Војновић – вршилац дужности помоћника по-
крајинског секретара за енергетику, грађевинарство и са-
обраћај;

7. Александар Борковић – вршилац дужности помоћника 
покрајинског секретара за привреду и туризам;

8. Нела Милишић – вршилац дужности помоћника по-
крајинског секретара за високо образовање и научноис-
траживачку делатност;

9. Радан Бобић – вршилац дужности помоћника директо-
ра Управе за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине;

10. Ендре Шурјан – саветник за друмски саобраћај и путну 
привреду у Покрајинском  секретаријату за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај;

11. Јово Милановић - самостални саветник - инспектор же-
лезничког саобраћаја - Начелник  одељења  у Покрајин-
ском секретаријату за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај;

12. Драган Мићић – виши саветник за железнички сао-
браћај и путну привреду у  Покрајинском секретаријату 
за енергетику, грађевинарство и саобраћај;

13. Томислав Петровић – представник Агенције за безбед-
ност саобраћаја;

14. Зоран Алимпић – представник Агенције за безбедност 
саобраћаја;

15. Слободан Малешић – представник Министарства 
унутрашњих послова;

16. др Драган Јовановић – представник Факултета технич-
ких наука-Нови Сад;

17. Горан Пејчић – представник Радио-телевизије Војводи-
не;

18. Мирослав Бошковић – представник Савета возача 
Војводине;

19. Мирко Вучинић – представник ПУ „Панонтранспорт“.
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Члан 4.

Савет ради у седницама на начин утврђен Пословником По-
крајинске владе („Сл. лист АПВ“, број: 28/19 и 30/19-испр.) и Пра-
вилником о раду Савета за коодринацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, број: 8/20).

Члан 5.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Са-
вета обавља покрајински орган управе надлежан за послове сао-
браћаја.

Члан 6.

Савет може образовати радне групе као облик непосредног 
рада чланова Савета, а које су задужене за поједине области у 
безбедности саобраћаја на путевима.

Члан 7.

Извори средстава за послове Савета, који су у функцији уна-
пређења безбедности саобраћаја на путевима, су:

1) буџет Аутономне покрајине Војводине,
2) поклони или прилози покровитеља дати Аутономној по-

крајини Војводине,
3) остали приходи.

Члан 8.

Средства из члана 7. ове одлуке користе се према програму 
који доноси Покрајинска влада на предлог Савета, и то за:

1) рад Савета,
2) унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
3) превентивно-промотивне активности из области безбед-

ности саобраћаја,
4) научно-истраживачки рад у области безбедности сао-

браћаја,
5) друге намене, у складу са законом.

Члан 9.

Председник Савета, заменик председника Савета и чланови 
Савета који су функционери и службеници у органима Аутоном-
не покрајине Војводине не остварују право на накнаду за рад.

Чланови Савета који нису функционери и службеници у орга-
нима Аутономне покрајине Војводине, остварују право на накна-
ду за рад, у висини коју посебним решењем одређује покрајински 
секретар надлежан за послове саобраћаја.

Члан 10.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-241/2021
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1412.

На основу члана 100. став 1. Закона о заштити животне среди-
не („Службени гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. 
закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС , 14/2016, 76/2018, 
95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон), члана 64. став 1. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019, 72/2019 и 149/2020), као и чл. 35. и 36. став 2. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, бр. 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 13. 
октобра 2021, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 
ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о образовању Покрајинског буџетског фонда за 
заштиту животне средине („Службени лист АПВ”, бр. 1/2010 
и 8/2010), у члану 1. речи: „евиденциони конто у оквиру главне 
књиге трезора и то као индиректни корисник буџетских средста-
ва, функција 560 – заштита животне средине некласификована на 
другом месту”, замењују се речима: „евиденциони рачун у оквиру 
главне књиге трезора”. 

Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:

„Средства за функционисање Покрајинског буџетског фонда 
обезбеђују се из:

1) апропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу го-
дину;

2) донација;
3) других јавних прихода.”

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

„Средства Покрајинског буџетског фонда користе се за фи-
нансирање заштите и унапређивање животне средине, на ос-
нову утврђеног програма коришћења средстава Покрајинског 
буџетског фонда, који доноси Скупштина Аутономне покрајине 
Војводине, у складу са акционим и санационим плановима, по 
претходно прибављеној сагласности министарства надлежног 
за послове заштите животне средине о намени коришћења сред-
става.” 

Члан 4.

У чл. 7, 9. и 10. речи: „Покрајински секретаријат за заштиту 
животне средине и одрживи развој”, замењују се речима: „по-
крајински орган управе надлежан за послове заштите животне 
средине”. 

Члан 5.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-46/2021-02
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1413.

На основу члaна 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Про-
граму унапређења социјалне заштите у Аутономној покраји-
ни Војводини („Службени лист АПВ”, број: 14/15) и члана 35. 
и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 
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10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
66/20, 27/21-ребаланс и 38/21-ребаланс) и члана 20. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), По-
крајинска влада, на седници одржаној 13. октобра 2021. године, 
д о н е л а  је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 

ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА 
ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И 
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

Члан 1.

У Одлуци о поступку и критеријумима за доделу средстава 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова за реализацију Програма унапређења 
социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2021. 
години („Службени лист АПВ“, број: 4/21), у члану 2. број: 
„90.000.000,00“ замењује се бројем: „150.400.000,00“.

Члан 2.

У члану 3. додаје се став 3. који гласи: 

„Средства из члана 2. ове одлуке у висини од 60.400.000,00 ди-
нара могу се доделити установама социјалне заштите за смештај 
корисника на територији Аутономне покрајине Војводине, чији је 
оснивач Аутономна покрајина Војводина, а намењена су за поди-
зање квалитета и стандардизацију услуга које се пружају корис-
ницима услуга социјалне заштите“.

Члан 3.

У члану 4. став 3. мења се и гласи:

„Рок за подношење пријава на јавни конкурс за доделу средста-
ва установама социјалне заштите не може бити краћи од 8 дана 
од дана објављивања јавног конкурса а за доделу средстава уд-
ружењима не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања 
јавног конкурса.“

Члан 4.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-105/2021
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1414.

На основу чл. 15. и 16. став 2, а у вези с чланом 40. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 ‒ др. oдлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019 
и 66/20) и члана 2. став 1. тачка 3. алинеја 5 и члана 3. став 2.  По-
крајинске скупштинскe одлукe о додели буџетских средстава за 
финансирање и суфинансирање програмских активности и проје-
ката у области високог образовања, студентског стандарда и 
научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војво-
дини („Службени лист АП Војводине“, бр. 9/2021), покрајински 
секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност 
доноси:

ПРАВИЛНИК 
О ПОСТУПКУ ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ЗА НАУЧНУ 

ИЗУЗЕТНОСТ
ИСТРАЖИВАЧИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се области, односно подобласти у 
оквиру којих ће се додељивати Признања за научну изузетност, 
затим критеријуми и мерила, као и поступак избора најбољих ис-
траживача запослених у научноистраживачким организацијама 
на територији АП Војводине.

Члан 2. 

Признања за научну изузетност додељују се најцитиранијим 
истраживачима који су запослени у научноистраживачким орга-
низацијама на територији АП Војводине, у следећим областима, 
односно подобластима: 

1. техничке науке: подобласт за електронику, телекомуни-
кације и информационе технологије,

2. техничке науке: подобласт за енергетику, рударство и 
енергетску ефикасност,

3. техничке науке: подобласт за машинство, материјале и 
индустријски софтвер,

4. техничке науке: подобласт за саобраћај, урбанизам, 
грађевинарство, уређење, заштиту и коришћење вода, 
земљишта и ваздуха,

5. медицинске науке: подобласт за општу медицину (хума-
на медицина и ветерина),

6. медицинске науке: подобласт за фармацију,
7. медицинске науке: подобласт за стоматологију,
8. правне науке,
9. економске науке,

10. биотехнологија и пољопривреда: подобласт за сточар-
ство,

11. биотехнологија и пољопривреда: подобласт за ратарство 
и повртарство,

12. биотехнологија и пољопривреда: подобласт за воћар-
ство, виноградарство и хортикултура,

13. технолошке науке,
14. природно-математичке науке:  подобласт за физику, хе-

мију физичку географију,
15. природно-математичке науке:  подобласт за математику 

и информатику,
16. природно-математичке науке: подобласт за биологију и 

екологију,
17. друштвено-хуманистичке науке: подобласт за историју, 

филозофију и журналистику,
18. друштвено-хуманистичке науке: подобласт за друштве-

ну географију, туризам и хотелијерство,
19. друштвено-хуманистичке науке: подобласт за српски 

језик, језике националних мањина и светске језике,
20. спортске науке.

Члан 3.

За доделу Признања за научну изузетност, Покрајински секре-
таријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 
расписује јавни позив, а право пријављивања имају сви истра-
живачи са пребивалиштем на територији АП Војводине, који су 
запослени на некој од научноистраживачких организација у АП 
Војводини. 

Члан 4.

Пријаве за Признања за научну изузетност кандидати дос-
тављају на формулару који прописује Секретаријат, а који се може 
преузети на званичној интернет презентацији Секретаријата.

Пријава мора бити оверена од стране одговорног лица научно-
истраживачке организације на територији АП Војводине, у којој 
истраживач има заснован радни однос.
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Члан 5.

У оквиру сваке области, односно подобласти, три најцитира-
нија истраживача добијају Признање за научну изузетност и на-
грађују се следећим новчаним (нето) износима:

1. Најцитиранији истраживач 80.000,00 динара;
2. Други истраживач по цитираности 65.000,00 динара;
3. Трећи истраживач по цитираности 50.000,00 динара.

Члан 6.

Приликом оцене научне изузетности, Стручне комисије ће 
вредновати број цитата научних радова пријављених истражи-
вача, који су остварени у години која претходи години у којој се 
додељују признања.

Критеријум који се односи на број цитата, утврђиваће се на ос-
нову података из базе SCOPUS-а.

Признања за научну изузетност додељују се у виду дипломе и 
у новчаном износу.

Члан 7.

Избор најцитиранијих истраживача за Признања за научну 
изузетност, спроводиће Стручне комисије за предметне научне 
области, које ће имати обавезу да:

- провере пристигле пријаве, 
- обраде податке о истраживачима који су се пријавили на 

јавни позив и 
- поднесу извештај покрајинском секретару за високо об-

разовање и научноистраживачку делатност, који садржи 
три најцитиранија кандидата за признања у оквиру сваке 
области, односно подобласти.

Коначну одлуку о додели Признања за научну изузетност до-
носи покрајински секретар, на основу извештаја Стручних коми-
сија.

Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Нови Сад, 14. октобар  2021. године
Број: 142-031-268/2021-01

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Проф. др Зоран Милошевић

1415.

На основу члана 24. став 1. тачка 17. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Јавном водопривредном  предузећу „Воде Војводине“ („Сл. 
лист АП Војводине“ бр. 53/2016 и 8/2019) и члана 28. став 1. тачка 17. 
Статута Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови 
Сад, Надзорни одбор Јавног водопривредног предузећа „Воде Војво-
дине“, на 38. седници одржаној дана 29. јуна 2021. године, донео је  

О Д Л У К У
O УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ  ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕДНИ 

РИБОЛОВ
И РИБОЛОВ „БУЋКОМ“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1. 

Утврђују се вредности дозвола за привредни риболов и рибо-
лов „бућком“ за 2022. годину, на делу рибaрског подручја „Срем“- 
река Дунав од км 1297 до км 1233, чији је корисник  ЈВП „Воде 
Војводине“ Нови Сад, у следећим износима:

– годишња дозвола за привредни риболов . . . . . . . . 
120.000,00 динара

– годишња дозвола за „бућку“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30.000,00 динара 

Члан 2.

Услови и начин вршења привредног риболова, као и услови 
плаћања дозвола за привредни риболов регулисаће се појединач-
ним уговорима који ће се закључити са  корисницима ових дозвола.

Члан 3. 

О спровођењу ове одлуке стараће се Служба за за рибарство у 
Сектору за развој.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу  АП Војводине“, а објавиће се по добијању са-
гласности министра надлежног за послове заштите и коришћења 
рибљег фонда.

У Новом Саду,
Број: V-73/51
Дана: 29.06. 2021.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

мр Ласло Фехер
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1416.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за по-
родични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”, 
број: 6/14) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  По-
крајинска влада, на седници одржаној 13. октобра 2021. године,              
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измену Финансијског плана Центра за 
породични смештај и усвојење Нови Сад за 2021. годину, коју је 
усвојио Управни одбор Центра за породични смештај и усвојење 
Нови Сад, на седници одржаној 22. септембра 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-59/2021
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1417.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 4. став 6. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. октобра 2021. године,              
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Др Гордана Лакић Гњидић, докторка медицине, спец. опште 
медицине, разрешава се дужности чланице Управног одбора Ин-
ститута за јавно здравље  Војводине, на коју је именована као 
представница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-83/2021-76
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1418.

На основу чл. 113. став 4. и 123. ст. 1. и 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 13. октобра 2021. године, д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Иван Григоров, дипломирани економиста, именује се за чла-
на Управног одбора Института за јавно здравље Војводине, као 
представник оснивача, до истека мандата Управног одбора. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-83/2021-77
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1419.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 13. октобра 2021. године, д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управном одбору Завода за хитну медицинску помоћ Нови 
Сад,  разрешавају се дужности:

- председник:
- Др Александар Поткоњак, представник оснивача;

- чланови:
1. Др Горан Стојановић, представник оснивача;
2. Др Томислав Угарковић, представник оснивача;
3. Др Миодраг Мијатовић, представник запослених;
4. Др Биљана Васић, представница запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-83/2021-69
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

ПОСЕБНИ ДЕО
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1420.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 13. октобра 2021. године, д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, 
именују се:

- председница:
- Др Гордана Лакић-Гњидић, докторка медицине, спец. 

опште медицине, представница оснивача;

- чланови:
1. Др Дејан Вуцеља, доктор медицине, на специјализацији 

из  ургентне медицине, представник оснивача;
2. Др Биљана Васић, докторка медицине, представница 

запослених.

Председница и чланови Управног одбора  Завода за хитну меди-
цинску помоћ Нови Сад, именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-83/2021-70
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1421.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 13. октобра 2021. године, д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорном одбору Завода за хитну медицинску помоћ Нови 
Сад, разрешавају се дужности:

- председник:
- Бранислав Ковачевић, представник оснивача;

- чланови:
1. Др Ивица Лалић, представник оснивача;
2. Душко Мандић, представник запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-83/2021-71
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1422.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. октобра 2021. године, 
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Завода за хитну медицинску помоћ Нови 
Сад, именују се:

- председница:
- Асист. др Марија Бјелобрк, докторка медицине, спец. 

интерне медицине - кардиологије, представница осни-
вача;

- чланови:
1. Др Валентина Исаковић, докторка медицине, спец. 

абдоминалне хирургије, представница оснивача;
2. Др Миодраг Мијатовић, доктор медицине, представник 

запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора  Завода за хитну ме-
дицинску помоћ Нови Сад, именују се на период од четири го-
дине.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-83/2021-72
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1423.

На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19,  72/19 и 149/20), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 
и 38/21), те у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском сис-
тему, као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. октобра 2021. године, 
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА 

У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину – у из-
носу од 100.000.000,00 (словима: сто милиона динара и 00/100) 
– према буџетским класификацијама приказаним у следећој та-
бели:
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Врста буџетске
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Раздео 17 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ 100.000.000,00

Глава 00 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВО-
ДИНЕ 100.000.000,00

Програм 1505 РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 100.000.000,00

Програмска
активност

1005 ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛ-
НОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 100.000.000,00

Функционална
класификација 474 Вишенаменски развојни пројекти 100.000.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 100.000.000,00

Економска
класификација 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 100.000.000,00

Економска
класификација 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 100.000.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве у укупном износу од 
100.000.000,00 динара.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке и периодич-
но право потрошње смањује се у оквиру Управе за капитална ула-
гања Аутономне покрајине Војводине за укупно 100.000.000,00 
динара, а у истом износу увећава се апропријација текуће буџет-
ске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије, на 
годишњем и периодичном нивоу права потрошње. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Управа за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине и Покрајински секретаријат за фи-
нансије. 

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војво-
дине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

ПРЕДСЕДНИК 
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1424.

На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 
и 38/21), те у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском сис-
тему, као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. октобра 2021. године, 
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У

ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину – у 
износу од 10.500.000,00 (словима: десет милиона пет стотина 
хиљада динара и 00/100) – према буџетским класификацијама 
приказаним у следећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Раздео 16 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ 10.500.000,00

Глава 00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам 10.500.000,00

Програм 1507 Уређење и развој у области туризма 10.500.000,00

Програмска активност 1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине 10.500.000,00

Функционална 
класификација 473 Туризам 10.500.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 10.500.000,00

Економска 
класификација 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 10.500.000,00

Економска 
класификација 4235 Стручне услуге 10.500.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некла-

сификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, у укупном износу од 
10.500.000,00 динара.
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Годишњи план и периодично право потрошње апропријација 
из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајинског секрета-
ријата за привреду и туризам за 10.500.000,00 динара, а у истом 
износу увећава се апропријација текуће буџетске резерве у ок-
виру Покрајинског секретаријата за финансије, на годишњем и 
периодичном нивоу права потрошње. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлеж-
ности, стараће се Покрајински секретаријат за прив-
реду и туризам и Покрајински секретаријат за финан-
сије. 

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војво-
дине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-8/2021-9
Нови Сад,  13. октобар   2021.  године

ПРЕДСЕДНИК 
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1425.

На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 и 38/21), те 
у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као и на 
основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 13. октобра 2021. године, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У

ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину – у изно-
су од 7.607.161,92 (словима: седам милиона шест стотина седам 
хиљада једна стотина шездесет један динар и 92/100) – према 
буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Раздео 11 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕ-
ГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 7.607.161,92

Глава 00 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИО-
НАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 7.607.161,92 

Програм 0608 Систем локалне самоуправе 7.607.161,92 

Програмска 
активност 1003 Подршка развоју локалне самоуправе 7.607.161,92 

Функционална 
класификација 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 7.607.161,92 

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 7.607.161,92 

Економска 
класификација 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 7.607.161,92 

Економска 
класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 7.607.161,92 

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи при-
ходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства 
резерве, 4991 Средства резерве у укупном износу од 7.607.161,92 
динара.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке и периодич-
но право потрошње смањује се у оквиру Покрајинског секрета-
ријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу за укупно 7.607.161,92 динара, а у истом износу увећа-
ва се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру Покрајин-
ског секретаријата за финансије, на годишњем и периодичном 
нивоу права потрошње. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални 
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 
и Покрајински секретаријат за финансије. 

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војво-
дине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-8/2021-10
Нови Сад,    13. октобар   2021.  године

ПРЕДСЕДНИК 
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1426.

На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19,  72/19 и 149/20), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 
и 38/21), те у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском сис-
тему, као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. октобра 2021. године, 
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У 

ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину – у изно-
су од 50.000.000,00 (словима: педесет милиона динара и 00/100) 
– према буџетским класификацијама приказаним у следећој та-
бели:
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Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ

(у динарима)

Раздео 17 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ 50.000.000,00

Глава 00   УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВО-
ДИНЕ 50.000.000,00

Програм 1505  РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 50.000.000,00

Програмска 
активност  1022 ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ 50.000.000,00

Функционална 
класификација 474 Вишенаменски развојни пројекти 50.000.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 50.000.000,00

Економска 
класификација 463  ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 50.000.000,00

Економска 
класификација 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 50.000.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве у укупном износу од 
50.000.000,00 динара.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке и перио-
дично право потрошње смањује се у оквиру Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине за укупно 50.000.000,00 
динара, а у истом износу увећава се апропријација текуће буџет-
ске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије, на 
годишњем и периодичном нивоу права потрошње. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Управа за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине и Покрајински секретаријат за фи-
нансије. 

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војво-
дине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-8/2021-11
Нови Сад, 13. октобар   2021.  године

ПРЕДСЕДНИК 
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1427.

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, 27/21 и 38/21), као 
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 13. октобра 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 05 – Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, Програм 0401 – Интегрално упра-
вљање водама, Програмска активност 1003 Уређење, коришћење 
и заштита од вода, функционална класификација 421 Пољоприв-
реда, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета,  економска класификација  451 Субвенције јавним нефи-
нансијским предузећима и организацијама, односно 4512 Капи-
талне субвенције јавним нефинансијским предузећима и органи-
зацијама, у износу од 62.415.813,19 динара (словима: шездесет 
два милиона четири стотине петнаест хиљада осам стотина 
тринаест динара и 19/100), а због недовоњно планираних сред-
става на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог 
решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 62.415.813,19 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу 
употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распо-
реду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, 
усмериће се Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводи-
не”, а за финансирање неодложних улагања на санацији хид-
ромелиорационих објеката – канала Кудош од км 20+589 – км 
25+236, са изградњом објекта за смештај заштитне решетке и 
аутоматском чистилицом на км 21+120 канала Кудош.

 
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: 401-9/2021-133
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1428.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени 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”, број 66/20, 27/21 и 38/21), као и члана 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 13. октобра 2021. године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и Финан-
сијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 
10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интер-
венцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска 
резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге не-
класификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства 
резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 15 Покрајин-
ски секретаријат за спорт и омладину, Програм 1301 Развој сис-
тема спорта, Програмска активност 1002 Афирмација спорта у АП 
Војводини кроз посебне програме, функционална класификација 
810 Услуге рекреације и спорта, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, износ од 1.000.000,00 динара (словима: 
милион динара и 00/100) на економској класификацији 481 Дотације 
невладиним организацијама, односно 4819 Дотације осталим непро-
фитним институцијама, а због недовољно планираних средстава на 
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 1.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину и 
поступку за измену периодичног плана и 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 спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења усмериће се Савезу за школ-
ски спорт Војводине, Нови Сад, а намењено је за трошкове 
превоза набављене спортске опреме, као и за набавку додатне 
спортске опреме и реквизита.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секреатаријат за 
спорт и омладину 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: 401-9/2021-134
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1429.

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. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20, 27/2021 i 
38/2021), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  По-
крајинска влада, на седници одржаној 13. октобра 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 финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
16 Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, Про-
грам 1507 Уређење и развој у области туризма, Програмска актив-
ност 1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине, функ-
ционална класификација 473 Туризам, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, на економској класификацији 
454 Субвенције приватним предузећима, односно 4542 Капитал-
не субвенције приватним предузећима у износу од 8.500.000,00 
динара (словима: осам милиона пет стотина хиљада динара 
и 00/100), и економској класификацији 481 Дотације невладиним 
организацијама, односно 4819 Дотације осталим непрофитним 
институцијама износ од 2.000.000,00 динара (словима: два ми-
лиона динара и 00/100) 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 10.500.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за привреду и туризам по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за реализа-
цију конкурса од значаја за развој туристичког потенцијала 
Аутономне покрајине Војводине -  суфинансирањем пројеката 
од значаја за развој туристичког потенцијала  Аутономне по-
крајине  Војводине и то за: подизање нивоа квалитета и ка-
пацитета објеката туристичке супраструктуре и за набавку 
машина и опреме; увођење технолошких иновација у промо-
цији и пословању угоститељских објеката иза подршку удру-
жењима грађана и другим непрофитним организацијама са 
територије Аутономне покрајине Војводине за организовање 
манифестација  а ради унапређења туристичке понуде Ауто-
номне покрајине Војводине у 2021. години.

3.  О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
привреду и туризам 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: 401-9/2021-135
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1430.

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, 27/21 и 38/21), као 
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 13. октобра 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 финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разде-
лу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 
Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска ак-
тивност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у 
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
номскa класификацијa 464 Дотације организацијама за обавезно 
социјално осигурање, 4642 Капиталне дотације организацијама 
за обавезно социјално осигурање, износ од 5.503.980,00 динара 
(словима: пет милиона пет стотина три хиљаде девет стотина 
осамдесет динара и 00/100), због недовољно планираних средста-
ва на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 5.503.980,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Специјалној болници за 
неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје 
Гњатић”, Стари Сланкамен, за набавку санитетског возила за 
превоз пацијената с пратећом опремом.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-136
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1431.

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. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20, 27/2021 и 
38/2021), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  По-
крајинска влада, на седници одржаној 13. октобра 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 финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
24 Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војво-
дине, Програм 2301 Уређење, управљање и надзор финансијског 
и фискалног система, Програмска активност 1002 Инспекцијска 
контрола, функционална класификација 110 Извршни и законо-
давни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, на 
економској класификацији 411 Плате, додаци и накнаде запосле-
них (зараде), односно 4111 Плате, додаци и накнаде запослених 
у износу од 232.000,00 динара (словима: две стотине тридесет 
две хиљаде динара и 00/100), и економској класификацији 412 
Социјални доприноси на терет послодавца у укупном износу од 
40.000,00 динара (словима: четрдесет хиљада динара и 00/100), 
односно 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање у из-
носу од 28.000,00 динара (словима: двадесет осам хиљада дина-
ра и 00/100) и 4122 Допринос за здравствено осигурање у износу од 
12.000,00 динара (словима: дванаест хиљада динара и 00/100), што 
укупно износи 272.000,00 динара (словима: двестотине седам-
десет две хиљаде 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 
укупно 272.000,00 динара, а периодично право потрошње – кво-
та, увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријација за Службу за буџетску 
инспекцију Аутономне покрајине Војводине по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења,  намењено 
је за исплату расхода за плате и припадајуће социјалне допри-
носе за ангажовање једног запосленог на одређено време због 
повећаног обима посла.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине 
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Служба за буџетску инспек-
цију Аутономне покрајине Војводине преузеће обавезу на осно-
ву писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије 
није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-137
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1432.

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, 27/21 и 38/21), као 
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 13. октобра  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 финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разде-
лу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 
Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска ак-
тивност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у 
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
номскa класификацијa 464 Дотације организацијама за обавезно 
социјално осигурање, 4642 Капиталне дотације организацијама 
за обавезно социјално осигурање, износ од 2.660.310,00 динара 
(словима: два милиона шест стотина шездесет хиљада три сто-
тине десет динара и 00/100), због недовољно планираних средста-
ва на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 2.660.310,00 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 секретаријат 
за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, 
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења, усмериће се Општој болници Сремска Митровица 
за набавку 50 (словима: педесет) кисеоничких глава.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-138
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1433.

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, 27/21 и 38/21), као 
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 13. октобра 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 08 Покрајинском секретаријату за здравство, Про-
грам 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, Про-
грамска активност 1001 Изградња и опремање здравствених 
установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина, 
функционална класификација 760 Здравство некласификовано 
на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације органи-
зацијама за обавезно социјално осигурање, 4642 Капиталне до-
тације организацијама за обавезно социјално осигурање, из-
нос од 14.215.925,00 динара (словима: четрнаест милиона две 
стотине петнаест хиљада девет стотина двадесет пет 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 14.215.925,00 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру Војво-
дине, Нови Сад, за извођење занатско-грађевинских и конзер-
ваторско-рестаураторских радова на спољним деловима и за 
извођење неопходних унутрашњих радова на објекту Клини-
ке за абдоминалну и ендокрину хирургију.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-139
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1434.

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 
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113/17, 95/2018, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 и 
38/21), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 13. октобра 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 13 – Покрајинском секретаријату за високо образо-
вање и научноистраживачку делатност, Програм 0201 Развој 
науке и технологије, Програмска активност 1014 Подршка раду 
Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад , Функцио-
нална класификација 150  Опште јавне услуге-истраживање и 
развој , извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, износ од 9.850.000,00 динара (словима: девет милиона 
осам стотина педесет хиљада динара и 00/100), на економској 
класификацији 451 Субвенције јавним нефинансијским преду-
зећима и организацијама, односно 4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама, а због недовољ-
но планираних средстава на апропријацији за реализацију наме-
не из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 9.850.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређен период, које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински се-
кретаријат за високо образовање и научноистраживачку 
делатност, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класифика-
цијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Научно-техно-
лошком парку Нови Сад д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту: 
НТП), за покриће текућих расхода (трошкови за зараде и 
накнаде, енергенте, текуће поправке и одржавање, обез-
беђење, одржавање и чишћење простора, услуге припреме 
решења брендирања и означавања и организовања и отва-
рања НТП-а).

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-9/2021-140
Нови Сад, 13. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1435.

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) и на 
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128-
377/2020-1 од  08.12.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, 
издавање и употребу превода уџбеничког комплета МАТЕМА-
ТИКА 2, уџбеник за други разред гимназије са Решењима зада-
така уз уџбеник Математика за други разред гимназије, писан на 
хрватском језику и писму, аутора Слађане Димитријевић, Сузане 
Алексић и Небојше Икодиновића, 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:  128-61-278/2021-01
Дана:  12. 10. 2021. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1436.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Бео-
град, издавање и употребу превода уџбеничког комплета ХЕ-
МИЈА 8, за осми разред основне школе, који се састоји од  уџбе-
ника – Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе и Хемија 
8, лабораторијске вежбе са задацима за осми разред основне шко-
ле, ауторке Татјане Недељковић, писан на словачком 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:  128-61-270/2021-01
Дана:  12. 10. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/
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„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1411. Одлука о образовању Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима у надлежности 
Аутономне покрајине Војводине 

1412. Одлука о изменама Одлуке о образовању Покрајин-
ског буџетског фонда за заштиту животне средине 

1413. Одлука о изменама и допуни Одлуке о поступку и 
критеријумима за доделу средстава Покрајинског 
секретаријата за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова за реализацију Програма уна-
пређења социјалне заштите у Аутономној покрајини 
Војводини у 2021. години 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНО ИСТРАЖОВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

1414. Правилник о поступку за доделу признања за научну 
изузетност истраживачима на територији АП Војво-
дине

ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

1415. Одлука о утврђивању вредности дозвола за привред-
ни риболов и риболов „бућком“ за 2022. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1416. Решење о давању сагласности на измену Финансијс-
ког плана Центра за породични смештај и усвојење 
Нови Сад за 2021. годину 

1417. Решење о разрешењу члана Управног одбора Инсти-
тута за јавно здравље Војводине

1418. Решење о именовању члана Управног одбора Инсти-
тута за јавно здравље Војводине

1419. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Завода за хитну медицинску помоћ 
Нови Сад 

1420. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Завода за хитну медицинску помоћ 
Нови Сад 

1421. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног 
одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

1422. Решење о именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад 

1423. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број: 401-8/2021-8 

1424. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број: 401-8/2021-9 

1425. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број: 401-8/2021-10 

1426. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број: 401-8/2021-11 

1427. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер
1428. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-

ве број: 401-9/2021-134  
1429. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-

ве број: 401-9/2021-135 
1430. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-

ве број: 401-9/2021-136 
1431. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-

ве  број: 401-9/2021-137 
1432. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-

ве број: 401-9/2021-138 
1433. Решењњ о употреби средстава текуће буџетске резер-

ве број: 401-9/2021-139  
1434. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-

ве број: 401-9/2021-140 

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1435. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеничког комплета Математика 2, за други раз-
ред гимназије, писан на хрватском језику и писму;

1436. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеничког комплета Хемија 8, за осми разред 
основне школе, писан на словачком језику и писму.

ОГЛАСНИ ДЕО

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1437. Одлука о оглашавању печата неважећим 
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