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OPШTI DEO
1583.
На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/2014, 54/2014
- др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), чл. 11. и 23.
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине
за 2021. годину („Службени лист АПВ“, брoj 66/2020, 27/2021-ребаланс и 38/2021-ребаланс) и Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021.
години („Службени лист АПВ“, бр. 66/2020 и 38/2021), и Правилникa о спровођења конкурса које расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ
ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА
ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ
РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У
2021. ГОДИНИ
Члан 1.
У члану 10. став 2. Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и опреме за побољшање
водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП
Војводине у 2021. години („Сл. лист АП Војводине”, бр. 5/2021 и
45/2021) брише се следећа реченица: „Пријаве на Конкурс које остваре мање од 30% од укупног броја бодова не улазе у даље разматрање“
Члан 2.
Измена Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
У Новом Саду, дана, 19.11.2021. године

VOJVODINE

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
с.р. Чедомир Божић
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19. новембар 2021.

ПОСЕБНИ ДЕО
1584.

Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 1, алинејa 7. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 17. новембра
2021. године, донела је

I
Тамари Панајотовић, вршиоцу дужности помоћнице покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова, престаје рад на положају, подношењем писмене оставке.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Р Е Ш Е Њ Е
I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Српског
народног позоришта у Новом Саду, коју је донео Управни одбор
Српског народног позоришта у Новом Саду, на седници одржаној
27. октобра 2021. године.

127 Број: 02-250/2021
Нови Сад, 17. новембар 2021. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-754/2021
Нови Сад, 17. новембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1585.
На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон и 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), члана
27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 54/14 - др. одлука,
37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 17. новембра 2021. године, донела је
Врста буџетске
класификације

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1586.
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 систему, као и на основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 19. новембра 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Средстава планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
– у износу од 1.167.840,00 динара (словима: један милион једна
стотина шездесет седам хиљада осам стотина четрдесет динара
и 00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

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

1.167.840,00

Глава

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

1.167.840,00

Програм

2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

800.000,00

Програмска
активност/ Пројекат

1001 Администрација, управљање и надзор

500.000,00

Функционална
класификација

980 Образовање некласификовано на другом месту

500.000,00
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Врста буџетске
класификације
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Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

500.000,00

Економска
класификација

423 Услуге по уговору

500.000,00

Економска
класификација

4234 Услуге информисања

500.000,00

Програмска
активност/ Пројекат

1002 Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре

300.000,00

Функционална
класификација

980 Образовање некласификовано на другом месту

300.000,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

300.000,00

Економска
класификација

423 Услуге по уговору

300.000,00

Економска
класификација

4235 Стручне услуге

300.000,00

Програм

2003 Основно образовање

367.840,00

Програмска
активност/ Пројекат

1004 Подизање квалитета основног образовања

367.840,00

Функционална
класификација

910 Предшколско и основно образовање

367.840,00

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

367.840,00

Економска
класификација

463 Трансфери осталим нивоима власти

367.840,00

Економска
класификација

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти

367.840,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва,
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства
резерве, 4991 Средства резерве, у укупном износу од 1.167.840,00
динара.
Годишњи план апропријација и периодично право потрошње
из става 1. ове тачке смањује се у оквиру Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за укупно 1.167.840,00 динара, а у истом
износу увећава се апропријација текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије, на годишњем и
периодичном нивоу права потрошње.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за финансије и Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине –националне заједнице.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-8/2021-19
Нови Сад, 19. новембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1587.
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, 27/2021 и 38/2021), као и члана
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. новембра 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама, Глава 01 Индиректни корисници у области културе, Програм 1203 Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска
активност 1006 Подршка раду установа у области стваралаштва,
функционална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, на економској
класификацији 424 Специјализоване услуге, односно 4249 Остале
специјализоване услуге, износ од 1.107.000,00 динара (словима:
један милион стотину седам хиљада динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију
намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 1.107.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве,
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у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Културном центру Војводине
„Милош Црњански”, Нови Сад, за финансирање пројекта „30
година саборности”, који реализује у сарадњи са Удружењем
Српски културни центар „Свети Сава” из Суботице.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-160
Нови Сад, 19. новембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1588.
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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. новембра 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска 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 организацијама за обавезно социјално осигурање, 4642 Капиталне
дотације организацијама за обавезно социјално осигурање,
износ од 16.202.361,12 динара (словима: шеснаест милиона
две стотине две хиљаде три стотине шездесет и један динар и
12/100), 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 16.202.361,12динара, 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

19. новембар 2021.

из тачке 1. овог решења, усмериће се Општој болници Кикинда,
Кикинда за финансирање замене ЦТ цеви и високонапонског
трансформатора на ЦТ апарату у Општој болници Кикинда.
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 другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-161
Нови Сад, 19. новембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1589.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и
113/17, 95/2018, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, 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 19. новембра 2021. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
13 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, Програм 0201 Развој науке и технологије, Програмска активност 1008 Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој, 150 Опште јавне услуге – истраживање
и развој, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета, износ од 20.607.535,15 динара (словима: двадесет милиона шест стотина седам хиљада пет стотина тридесет пет динара и 15/100) на економској класификацији 451 Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама, односно 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 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 20.607.535,15 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 секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог
решења, усмериће се Установи Центар за привредно-технолошки развој Војводине, Баноштор, за суфинансирање рада
и активности установе.

19. новембар 2021.
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.

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

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице 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”.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-162
Нови Сад, 19. новембар 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-9/2021-163
Нови Сад, 19. новембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1590.

1591.

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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. новембра 2021. године, д о н о с и

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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. новембра 2021. године, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 06 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,
Програм 2004 Средње образовање, Програмска активност 1002
Подизање квалитета средњег образовања, функционална класификација 920 Средње образовање, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, износ од 1.167.840,00 динара
(словима: један милион једна стотина шездесет седам хиљада
осам стотина четрдесет динара и 00/100) на економској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631
Текући трансфери осталим нивоима власти, а због недовољно
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене
из тачке 2. овог решења.

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама, Глава 0701
Индиректни корисници у области културе, Програм 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, Програмска активност 1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања
културног наслеђа, функционална класификација 820 Услуге
културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета, износ од 3.000.000,00 динара (словима: три милиона
динара и 00/100), и то на економска класификација 423 Услуге по
уговору, односно 4232 Компјутерске услуге износ од 1.000.000,00
(један милион динара и 00/100) и 4235 Стручне услуге износ од
2.000.000,00 (два милиона динара и 00/100), а због непланираних
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2.
овог решења.

Годишњи план апропријацијa из става 1. ове тачке, увећава се
за 1.167.840,00 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 образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења усмериће се Гимназији
за талентоване ученике „Деже Костолањи” у Суботици за
суфинансирање учествовања у заједничком организовању
Desiré festivala 2021. с Позориштем „Деже Костолањи”, Суботица.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 3.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења, усмериће се Архиву Војводине, Нови Сад, а намењено је за финансирање пројекта „Анђели у паклу” (страдање деце у Другом светском рату на територији НДХ).
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине 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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-164
Нови Сад, 19. новембар 2021. године

19. новембар 2021.

127 Број: 401-9/2021-165
Нови Сад, 19. новембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1592.
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 Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. новембра 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве,
одобрава се Разделу 12 – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Програм 1101 Уређење и
надзор у области планирања и изградње, Пројекат 4012 Подршка ЈЛС у изради пројектно-техничке и планске документације у
области просторног и урбанистичког планирања – Израда измена и допуна Просторног плана општине Врбас, функционална
класификација 620 Развој заједнице, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, економска класификација
463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Kaпитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 1.445.429,92
динара (словима: један милион четири стотине четрдесет пет
хиљада четири стотине двадесет девет динара и 92/100), због
непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене
из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за укупно 1.445.429,92 динара, а периодично право потрошње –
квота – увећава се у висини и по методологији, а по условима,
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период
који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се општини Врбас, за финансирање израде Измена и
допуна Просторног плана општине Врбас.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1593.
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, 27/2021 и 38/2021),
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 19. новембра 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама, Глава 01 Индиректни корисници у области културе, Програм 1203 Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска
активност 1006 Подршка раду установа у области стваралаштва,
функционална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, на економској
класификацији 424 Специјализоване услуге, односно 4249 Остале специјализоване услуге, износ од 500.000,00 динара (словима: пет стотина хиљада динара и 00/100), а због недовољно
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из
тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава
се за 500.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – увећава се у висини и по методологији, а по условима,
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и
одобреног обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове
финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве,
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Културном центру Војводине
„Милош Црњански”, Нови Сад, за финансирање пројекта
„Ослобођени Прометеј – Дневник о Чарнојевићу”, у оквиру
манифестације „Дани Милоша Црњанског“.
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-166
Нови Сад, 19. новембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1594.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) и на
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128377/2020-1 од 08.12.2020. године, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника БИОЛОГИЈА 2, уџбеник
за други разред гимназије, писан на словачком језику и писму,
аутора Љубице Лалић, Милице Кокотовић и Горана Милићева, 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: 128-61-292/2021-01
Дана: 17. 11. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1596.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, издавање и употреба уџбеника –Ромски језик са елементима националне културе за пети разред основне школе, који се
састоји из два дела: Читанка и Радна свеска, аутора Рајка Ђурића,
Марије Александровић и Златомира Јовановића, писан на ромском језику и писму, од школске 2021/2022. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине’’.

II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-289/2021-01
Дана: 18. 11. 2021. године

Број 48 - Страна 2391

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1595.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 3, уџбеник за трећи разред гимназије, писан на
хрватском језику и писму, аутора Филипа Марића и Светлане
Мандић, од школске 2021/2022. године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-275/2021-01
Дана: 15. 11. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1597.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, издавање и употреба уџбеника –Ромски језик са елементима националне културе за шести разред основне школе, који
се састоји из два дела: Читанка и Радна свеска, аутора Марије
Александровић и Рајка Ђурића, писан на ромском језику и писму,
од школске 2021/2022. године.
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II

Р Е Ш Е Њ Е

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

I

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-258/2021-01
Дана: 17. 11. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1598.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука,
37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) а у вези с чланом 125. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број
24/11), д о н о с и м

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање БРАНИСЛАВЕ ПОКОРА, дипломиране социјалне раднице из Шида на дужност вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „Шид“ у Шиду.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 022-785/2021
Нови Сад, 10. новембар 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

OGLASNI DEO
1599.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14, 37/16 и 29/17,
24/19 ,66/20 и 38/21), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени
лист АПВ“, број: 66/20, 27/21 - ребаланс и 38/21 - ребаланс) и члана
5. Правилника за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из
области електронских комуникација и информационог друштва за
2021. годину („Службени лист АПВ“, број 46/2021), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 12. 11. 2021. године расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП
ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ
ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И
ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2021. ГОДИНУ
Број: 144-401-8741/2021-02
ЦИЉ
Циљ Конкурса је подстицање развоја електронских комуникација и
информационог друштва у локалним самоуправама на територији АП
Војводине, чији је степен развијености у распону 60% до 80% и мање
од 60% републичког просека, у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Бесповратна средства која се додељују могу се користити за
финансирање реализације следећих пројеката:
1. Успостављање хотспот локација у локалним самоуправама у АП Војводини које ће грађанима омогућити слободан приступ интернету и

2. Увођење система видеонадзора у васпитно-образовним
установама у циљу повећања безбедности предшколаца, ученика и наставно-образовног особља, као и заштите објеката (БЕЗБЕДНА УСТАНОВА)
ВИСИНА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
За потребе Јавног конкурса предвиђена су средства у укупном
износу од 7.500.000,00 динара.
Подносилац захтева може поднети пријаву по свим тачкама
конкурса:
1. За успостављање хотспот локација тражена средства не
могу бити већа од 150.000,00 динара по хотспот локацији.
Локалне самоуправе могу да конкуришу за највише пет хотспот локација.
2. За увођење система видеонадзора у васпитно-образовним установама у циљу повећања безбедности предшколаца, ученика и наставно-образовног особља, као и
заштите објеката (БЕЗБЕДНА УСТАНОВА) не могу
бити већа од 500.000,00 динара по установи.
Локалне самоуправе могу конкурисати за највише три установе.
Локалне самоуправе по свим тачкама конкурса могу да захтевају максималан износ од 1.500.000,00 динара.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине, чији је степен развијености у распону 60% до 80% и мање од 60% републичког
просека, у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе
развијености региона и јединица локалне самоуправе.
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ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ
КОНКУРС
Потребна документација за доделу бесповратних средстава дефинисана је чланом 8. Правилника o додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за
финансирање пројеката из области електронских комуникација
и информационог друштва за 2021. годину (у даљем тексту: Правилник). Правилник, текст Јавног конкурса, Образац пријаве са
припадајућом изјавом преузима се на сајту Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Критеријуми за доделу бесповратних средстава дефинисани су
чланом 12. Правилника.
ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Поступак доделе средстава дефинисан је чланом 10. Правилника.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Пријаве на Јавни Конкурс се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који су саставни део Јавног конкурса а могу се
преузети на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са
прописаном документацијом достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам,
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на
лицу коверте „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2021.
ГОДИНУ“ поштом или лично предајом писарници покрајинских
органа управе (на наведену адресу) у времену од 9 до 14 часова.
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 27.11.2021.
године.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити радним даном
од 10 до 14 часова позивом на број 021/487- 4307 или 0800/021-027.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Ненад Иванишевић

Број 48 - Страна 2393

1600.
На основу члана 11. раздео 13, чланова 21, 22, 24, 25. и 26.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, 66/2020,
27/2021 и 38/2021), члана 2. став 1. тачка 3. алинеја 5. и члана
5. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и
пројеката у области високог образовања, студентског стандарда и
научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АП Војводине“, бр. 9/2021) и члана 6. Правилника о поступку за доделу Признања за научну изузетност
истраживачима на територији АП Војводине („Службени лист
АПВ“, број 43/2021), Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност објављује
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВA
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ЗА
НАУЧНУ ИЗУЗЕТНОСТ
У тексту Јавног позива за подношење пријаве за доделу Признања за научну изузетност, број 142-031-268/2021-01-1, објављеног на сајту Секретаријата, дневном листу „Дневник“ и „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, бр. 43/2021 од
13.10.2021. године, рок за спровођење Јавног позива до „19. новембра 2021. године” замењује се роком до „30. новембра 2021.
године”.
Остатак текста јавног позива остаје непромењен.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
проф. др Зоран Милошевић
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
1583. Правилник о измени Правилника о додели средстава
за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП
Војводине у 2021. години;

2385

Предмет

Страна

1595. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Рачунарство и информатика 3, за трећи
разред гимназије, писан на хрватском језику и писму;
1596. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Ромски језик са елементима националне културе, за пети разред основне школе, писан на ромском
језику и писму;
1597. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеника Ромски језик са елементима националне културе, за шести разред основне школе, писан на ромском
језику и писму;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
2386

1598. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца
дужности директора Центра за социјални рад „Шид“
у Шиду

2386

ОГЛАСНИ ДЕО

2386

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ

2387
2388
2388
2389
2389
2390
2390

1599. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава лоаклним самоуправама са територије АП Војводине
за финансирање пројеката из области електронских
комуникација и информационог друштва за 2021. годину;

2391

2391
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ
1600. Измена Јавног позива за подношење пријаве за доделу признања за научну изузетност.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1594. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 2, за други разред гимназије,
писан на словачком језику и писму;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

ПОСЕБНИ ДЕО

1584. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
Статута Српског народног позоришта у Новом Саду
1585. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретаријата за социјалну
политику, демографију и равноправност полова
1586. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-19
1587. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-9/2021-160
1588. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-161
1589. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-162
1590. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-9/2021-163
1591. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-164
1592. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-165
1593. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-166

Редни број
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,
Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27
Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142,
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 457 633, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs
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