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OPШTI DEO
386.
На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката („Службени лист АПВ“, бр. 54/14,
29/17 и 12/18), утврђује се
ИСПРАВКA
ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ
КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
БЕОГРАД-ШИД-ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ,
ДЕОНИЦЕ СТАРА ПАЗОВА – ГОЛУБИНЦИ – ШИД
И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ИНДЂИЈА - ГОЛУБИНЦИ
I
У „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ број
7/2022 од 8. фебруара 2022. године у коме је објављена Покрајинска
скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне
намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд –
Шид - граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци - Шид
и железничке пруге Индђија - Голубинци, нису објављени Графички приказ оквирне границе и Одлука о изради стратешке процене
утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид - граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци - Шид и железничке
пруге Индђија - Голубинци на животну средину, који чине њен
саставни део, тако да се сада објављују:

Страна 592 - Броj 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

16. март 2022.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОКВИРНЕ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД – ШИД – ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ, ДЕОНИЦЕ СТАРА
ПАЗОВА – ГОЛУБИНЦИ – ШИД И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ИНЂИЈА - ГОЛУБИНЦИ

16. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 14 - Страна 593

Страна 594 - Броj 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

16. март 2022.

16. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

II
Ову исправку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
101 Број: 3-5/2021-02
Нови Сад, 16. март 2022. година

Заменик генералног секретара
Борис Бајић,ср.

Број 14 - Страна 595

Страна 596 - Броj 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

16. март 2022.

387.

Члан 1.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 –
др. одлука, 37/16 и 29/17) у вези с Покрајинском скупштинском
одлуком о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског
фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину
(„Службени лист АПВ”, брoj 54/2021) и у вези с Правилником о
спровођењу конкурса које расписује покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ,
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ у 2022. години

У члану 2. Правилником о додели средстава за суфинансирање
изградње, санације, реконструкције и израде техничке
документације водних објеката у јавној својини и израде пројектно
техничке документације објеката фекалне канализације за 2022.
годину (у даљем тексту: Правилник) мења се став 9. и гласи:
Пријаве на конкурс подносе закључно са 21.03.2022. године.
Члан 2.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”.
Дана: 10.03. 2022.године

с.р. Покрајински секретар
Чедомир Божић

ПОСЕБНИ ДЕО
388.

Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. марта 2022. године, д о н е л а је

I
Даје се сагласност на Статут Дома ученика средњих школа
Сремска Митровица, број: 59, који је донео Управни одбор Дома
ученика, на седници одржаној 1. фебруара 2022. године.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I
Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Установе за децу и омладину
СОС Дечје село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица, који је
донео директор Установе за децу и омладину СОС Дечје село „Др
Милорад Павловић“ Сремска Каменица, дана 1. марта 2022. године.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-133/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-150/2022-01
Нови Сад, 16. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

389.
На основу члана 8. став 2. Одлуке о начину рада домова ученика и средњих школа са домом ученика на територији Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 10/03 и 8/06),
као и члана 32. став 1. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16.
марта 2022. године, д о н е л а је

390.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Румуна („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 3/10),
као и члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. марта 2022.
године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу
војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din
Voivodina за 2022. годину, који је усвојио Управни одбор Завода
за културу војвођанских Румуна, на седници одржаној 7. фебруара 2022. године.

16. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

393.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-39/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

Број 14 - Страна 597

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон, 86/19-др.
закон, 157/20-др. закон и 123/21 др. закон), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj: 37/14), и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број:
37/14, 54/14-др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. марта 2022. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

391.

I

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Румуна („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 3/10), те члана 32.
тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 16. марта 2022. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

Небојша Војновић, дипломирани правник, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику,
грађевинарство и саобраћај, почев од 17. марта 2022. године, до постављења службеника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

I
Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за
2022. годину, који је донео Управни одбор Завода за културу
војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din
Voivodina, на 4. седници одржаној 7. фебруара 2022. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-131/2020-10
Нови Сад, 16. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-76/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

394.
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон и 83/14 – др. закон),
члана 6. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за социјалну
заштиту („Службени лист АПВ”, број: 1/06), члана 32. став 1. тачка 12.
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 134. Закона
о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. марта 2022. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

392.
На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон) и члана
35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 16. марта 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Небојши Војновићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 16. марта 2022. године, престаје рад на положају, због протека времена на које је постављен.

I
У Управном одбору Покрајинског завода за социјалну заштиту,
разрешавају се дужности, због истека мандата:
- председник:
- Славко Имрић, дипломирани економиста – мастер из Новог Сада.
- чланице:
1. Жужана Станко, дипломирана економисткиња из Старе
Моравице;
2. Гордана Младић, дипломирана педагошкиња из Новог Сада;
3. Анђелија Ђоловић, професорка психологије и педагогије
из Новог Сада, представница запослених у установи;
4. Снежана Ђорић, дипломирана социјална радница из Новог Сада, представница запослених у установи.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-131/2020-9
Нови Сад, 16. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 022-171/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Страна 598 - Броj 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

395.
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон и 83/14 – др.
закон), члана 6. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за
социјалну заштиту („Службени лист АПВ”, број: 1/06), члана 32.
став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 134. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној
16. марта 2022. године, д о н е л а је

16. март 2022.

- чланови:
1. Ђорђе Ракочевић, дипломирани правник из Новог Сада;
2. Маја Думнић, дипломирана психолошкиња из Новог
Сада, представница запослених у установи.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-173/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

Р Е Ш Е Њ Е

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

I
У Управни одбор Покрајинског завода за социјалну заштиту,
именују се:
- за председника:
- Славко Имрић, дипломирани економиста – мастер из Новог Сада.
- за чланове:
1. Жужана Станко, дипломирана економисткиња из Старе
Моравице;
2. Гордана Младић, дипломирана педагошкиња из Новог
Сада;
3. Чедомир Жиловић, дипломирани економиста из Новог
Сада, представник запослених у установи;
4. Александра Раичевић, дипломирана специјална педагошкиња из Новог Сада, представница запослених у установи.
Председник и чланови Управног одбора Покрајинског завода за
социјалну заштиту, именују се на четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-172/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

396.

397.
На основу члана 22. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон и 83/14 – др. закон), члана 6. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за
социјалну заштиту („Службени лист АПВ”, број: 1/06), члана 32.
став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 134. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној
16. марта 2022. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Надзорни одбор Покрајинског завода за социјалну заштиту,
именују се:
- за председницу:
- Светлана Рогач, дипломирана економисткиња из Новог
Сада.
- за чланове:
1. Ђорђе Ракочевић, дипломирани правник из Новог Сада;
2. Марина Вукотић, мастер психолог из Новог Сада, представница запослених у установи.
Председница и чланови Надзорног одбора Покрајинског завода
за социјалну заштиту, именују се на четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

На основу члана 22. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон и 83/14 – др. закон), члана 6. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за
социјалну заштиту („Службени лист АПВ”, број: 1/06), члана 32.
став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
а у вези с чланом 134. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној
16. марта 2022. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Надзорном одбору Покрајинског завода за социјалну заштиту, разрешавају се дужности, због истека мандата:
- председница:
Светлана Рогач, дипломирана економисткиња из Новог
Сада.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-174/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

398.
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон и 83/14 - др.
закон), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над
установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Бачкој Паланци („Службени лист АПВ”, број: 7/02)
и чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. став. 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14)
а у вези с чланом 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници
одржаној 16. марта 2022. године, д о н е л а је

16. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

400.

Р Е Ш Е Њ Е
I
У Управном одбору Геронтолошког центра у Бачкој Паланци,
разрешавају се дужности, због истека мандата:
- председник:
- Велимир Кљајић, дипломирани правник из Бачке Паланке, представник оснивача.
- чланице:
1. Смиљана Вулетић, дипломирана правница из Бачке Паланке, представница оснивача;
2. Зорица Ивошевић, из Бачке Паланке, представница удружења;
3. Бранка Ћулибрк, правница из Бачке Паланке, представница корисника;
4. Милица Бокан, дипломирана политиколошкиња из Бачке
Паланке, представница запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-161/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

Број 14 - Страна 599

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон и 83/14 - др.
закон), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача
над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Бачкој Паланци („Службени лист АПВ”, број:
7/02), чл. 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), а у вези члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска
влада, на седници одржаној 16. марта 2022. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Надзорном одбору Геронтолошког центра у Бачкој Паланци,
разрешавају се дужности, због истека мандата:
- председник:
- др Драган Пуђа из Бачке Паланке, представник оснивача;
- чланице:
1. Јована Крстин, дипломирана биолошкиња из Бачке Паланке, представница оснивача;
2. Славка Вазовић, медицинска техничарка из Товаришева,
представница запослених.
II

399.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Геронтолошки центар у Бачкој Паланци
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 16. марта 2022. године, д о н е л а је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-165/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Р Е Ш Е Њ Е
I
У Управни одбор Геронтолошког центра у Бачкој Паланци,
именују се:
- за председницу:
- Дубравка Ковачевић, професорка енглеског језика из
Бачке Паланке, представница оснивача;
- за чланице:
1. Смиљана Вулетић, дипломирана правница из Бачке Паланке, представница оснивача;
2. Александра Арсенин, дипломирана социолошкиња из
Бачке Паланке, представница удружења;
3. Бранка Ћулибрк, правница из Бачке Паланке, представница корисника;
4. Милица Бокан, дипломирана политиколошкиња из Бачке
Паланке, представница запослених.
Председница и чланице Управног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци, именују се на четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-164/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

401.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Геронтолошки центар у Бачкој Паланци
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачка 12. и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 16. марта 2022. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Надзорни одбор Геронтолошког центра у Бачкој Паланци,
именују се:
- за председника:
- Зоран Пилиповић, дипломирани економиста из Бачке
Паланке, представник оснивача;
- за чланице:
1. Јована Крстин, дипломирана биолошкиња из Бачке Паланке, представница оснивача;
2. Славка Вазовић, медицинска техничарка из Товаришева,
представница запослених.
Председник и чланице Надзорног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци, именују се на четири године.

Страна 600 - Броj 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

16. март 2022.

II

Р Е Ш Е Њ Е

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-166/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

У Управни одбор Геронтолошког центра у Суботици, именују се:
- за председницу:
- Зорана Кајдочи, пензионерка из Суботице, представница
оснивача;

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

402.
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон и 83/14 - др.
закон), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над
установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици („Службени лист АПВ”, број: 7/02) и чл. 32.
став 1. тачка 12. и 36. став. 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14) а у вези
с чланом 132. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној
16. марта 2022. године, д о н е л а је

- за чланице:
1. Беатриса Поповић, струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна из Суботице, представница оснивача;
2. Стојамирка Матић, трговкиња из Љутова, представница
удружења;
3. Борислава Алаџић, пензионерка из Суботице, представница корисника;
4. Весна Пејић, медицинска сестра-техничар из Бајмока,
представница запослених.
Председница и чланице Управног одбора Геронтолошког центра у Суботици, именују се на четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Р Е Ш Е Њ Е

127 Број: 022-168/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

I

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

У Управном одбору Геронтолошког центра у Суботици, разрешавају се дужности, због истека мандата:
- председник:
- Константин Давидовић, дипломирани економиста из Суботице, представник оснивача;
- чланови:
1. Миленко Гарић, пољопривредни техничар из Бикова,
представник оснивача;
2. Драгица Лучев, дипломирана економисткиња из Суботице, представница удружења;
3. Борислава Алаџић, пензионерка из Суботице, представница корисника;
4. Слађана Тодоровић, виша медицинска техничарка из Суботице, представница запослених.

404.
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон и 83/14 - др. закон),
тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом
социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачка 12. и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези члана 132. став 3. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11),Покрајинска
влада, на седници одржаној 16. марта 2022. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I

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

- председница:
- Соња Васиљевић, дипломирана економисткиња из Суботице, представница оснивача;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-167/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

У Надзорном одбору Геронтолошког центра у Суботици, разрешавају се дужности, због истека мандата:

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

- чланови:
1. Драган Рудовић, техничар за атомску, биолошку и хемијску одбрану из Суботице, представник оснивача;
2. Весна Пајић, дипломирана географкиња из Суботице,
представница запослених.

403.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. марта 2022. године,
д о н е л а је

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-169/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

16. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 14 - Страна 601

405.

407.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. марта 2022. године, д о н е л а је

На основу чл. 35 и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), те члана 7. став 2. и члана 12. Одлуке о оснивању Едукативног центра за
обуке у професионалним и радним вештинама („Службени лист
АПВ”, број: 13/10 и 5/11), Покрајинска влада, на седници одржаној
16. марта 2022. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

Винко Бурнаћ, разрешава се дужности председника Надзорног
одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним
вештинама, у Новом Саду, на лични захтев.

У Надзорни одбор Геронтолошког центра у Суботици, именују се:
- за председницу:
- Јадранка Шарчевић, економисткиња из Суботице, представница оснивача;
- за чланове:
1. Драган Рудовић, техничар за атомску, биолошку и хемијску одбрану из Суботице, представник оснивача;
2. Весна Пајић, дипломирана географкиња из Суботице,
представница запослених.

Р Е Ш Е Њ Е

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-180/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Председница и чланови Надзорног одбора Геронтолошког центра у Суботици, именују се на четири године.

408.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-170/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и
члана 7. став 2. и члана 12. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама („Службени
лист АПВ”, брoj: 13/10 и 5/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 16. марта 2022. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

406.

I
Јово Баварчић, мастер економиста, из Жабља, именује се за
председника Надзорног одбора Едукативног центра за обуке у
професионалним и радним вештинама, до истека мандата Надзорног одбора.

На основу чл. 113. став 4. и чл. 123. став. 4. тачка 1. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 16. марта 2022. године,
д о н е л а је

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

Р Е Ш Е Њ Е

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

II

127 Број: 022-181/2022
Нови Сад, 16. март 2022. године

I
Слађана Кулачин, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Дома здравља „Румаʺ, на лични захтев, на коју је именована
као представник оснивача.

409.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-16/2022-3
Нови Сад, 16. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

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, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21 и 7/22), Закључка Покрајинске владе 127 број: 401-210/2022, од 26. јануара 2022.
године, као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 16. марта 2022. године, д о н о с и

Страна 602 - Броj 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

16. март 2022.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. 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 15 – Покрајинском секретаријату за спорт и омладину,
Програм 1301 Развој система спорта, Пројекат 4009 Унапређење
бокса у прекограничном региону – КРОСБОКС, функционална
класификација 810 Услуге рекреације и спорта, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, у износу од
5.564.955,60 динара (словима: пет милиона пет стотина шездесет четири хиљаде девет стотина педесет пет динара и 60/100),
а према следећем распореду: на економској класификацији 421
Стални трошкови, односно 4211 Трошкови платног промета и
банкарских услуга, износ од 10.000,00 динара и на економској
класификацији 423 Услуге по уговору, односно 4235 Стручне услуге, износ од 5.554.955,60 динара, а због непланираних средстава
на апропријацији за реализацију намена из тачке 2. овог решења.

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. 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 14 – Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Програм 0701 Уређење и надзор у области
саобраћаја, Програмска активност 1003 Развој саобраћаја и путне
инфраструктуре, функционална класификација 450 Саобраћај,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,
на економској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима
власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти,
износ од 22.440.000,00 динара (словима: двадесет два милиона
четири стотине четрдесет хиљада динара и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке
2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се
за 5.564.955,60 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.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава
се за 22.440.000,00 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 спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења намењено је за претфинансирање/
суфинансирање пројекта – „Унапређење бокса у прекограничном
региону” – HUSRB/1903/34/0096, у оквиру Interreg – IPA програма
прекограничне сарадње Република Мађарска – Република Србија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду
према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Општини Врбас, а намењено је за финансирање изградње
приступног пута објекту трансфер станице с рециклажним центром и компостилиштем, као и за потребе стручног надзора над
извођењем радова.

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

3. О реализацији овог решења – у оквиру својих надлежности
– стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
спорт и омладину преузеће обавезу на основу писаног уговора,
или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за енергетику, грађевинарство и саобраћај 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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-34
Нови Сад, 16. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-73/2022-35
Нови Сад, 16. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

410.

411.

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 ,149/20, 118/21 и 118/21 – др..закон), члана
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр.
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 16. марта 2022. године,
до 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, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 16. марта 2022. године,
до н о с и

16. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 14 - Страна 603

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства
резерве, одобрава се Разделу 07 – Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Програм 1202 Унапређење система заштите културног
наслеђа, Програмска активност 1001 Подршка истраживању,
заштити и очувању непокретног културног наслеђа, функционална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања
01 00 Општи приходи и примања буџета, на економској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од
6.260.400,00 динара (словима: шест милиона две стотине шездесет хиљада четири стотине динара и 00/100), а због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из
тачке 2. овог решења.

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „Нови Логос“ д.о.о., Београд, издавање
и употребу превода уџбеника ДИГИТАЛНИ СВЕТ 2, за други разред основне школе, аутора Марине Ињац, Јована Јовановића и Стефана Поповића, писан на русинском језику и писму, од школске 2021/2022. године.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава
се за 6.260.400,00 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 (квота) за одређени период
који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, усмериће се Општини Бачка Паланка,
а намењено је за финансирање израде програма мера заштите
археолошког локалитета на катастарским парцелама КО Бачка
Паланка-Град за потребе изградње трансфер станице с рециклажним центром.
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.

I

II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-18/2022-01
Дана: 08. 03. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

413.
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 „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника БИОЛОГИЈА 6, уџбеник за шести разред основне школе, писан на румунском језику и писму, ауторки Маје Срдић, Наташе Јовановић,
Јелене Благојевић и Тијане Морић , 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: 128-61-9/2022-01
Дана: 08. 03. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-36
Нови Сад, 16. март 2022. године

414.
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

412.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд,
издавање и употребу превода уџбеника ФИЗИКА 3, уџбеник
за трећи разред гимназије, општег типа и природно-матема-
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тичког смера писан на хрватском језику и писму, аутора Марине Радојевић и Драгољуба Белића, 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: 128-61-8/2022-01
Дана: 08. 03. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

415.
На основу члана 52. став 4. Закона о музејској делатности
(„Службени гласник РС“, бр. 35/21 и 96/21), члана 4. став 2. Правилникa о програму и начину полагања стручног испита у музејској делатности („Службени гласник РС”, број: 118/21), члaна
15, члана 16, као и члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 – др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ
СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗАПОСЛЕНИХ
У МУЗЕЈСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ
Образује се Комисијa за полагање стручних испита запослених у музејској делатности у Музеју Војводине у Новом Саду (у
даљем тексту: Комисија) у следећем саставу
1. председник Комисије – мр Тијана Станковић Пештерац,
виши кустос археолог, директор Музеја Војводине;
заменик председника Комисије – мр Лидија Мустеданагић, музејски саветник, филолог;
2. члан Комисије – Илија Комненовић, историчар, руководилац Матичне службе Музеја Војводине;
заменик члана Комисије – Сузана Миловановић, музејски саветник, археолог;
3. члан Комисије – Богдан Шекарић, музејски саветник, етнолог;
заменик члана Комисије – Александра Стефанов, виши
кустос, историчар уметности;
4. испитивач за предмет Уставно уређење и прописи у области заштите културних добара и рада у установама
културе – Јелена Андрић, дипломирани правник;
заменик испитивача – Тамара Буљагић, дипломирани
правник;
5. испитивач за предмет Музеологија и музеографија – мр
Тијана Станковић Пештерац, виши кустос, археолог;
заменик испитивача – др Татјана Бугарски, виши кустос,
етнолог;

16. март 2022.

6. испитивач за предмет Музејска документација – Наталија Вуликић, информатичар у Матичној служби;
заменик испитивача – Веселинка Марковић, музејски саветник, историчар;
7. испитивач за предмет Техничка заштита уметничко-историјских предмета – Ана Олајош, конзерватор саветник;
заменик испитивача – Зорана Ђорђевић, конзерватор саветник;
8. испитивач за предмет Музејска едукација – Владимира
Станисављевић, музејски саветник, педагог;
заменик испитивача – Слађана Велендечић, кустос, педагог;
9. испитивач за предмет Дигитализација – Сташа Арсеновић Копривица, сарадник на пословима дигитализације,
кустос, етнолог;
заменик испитивача – Никола Мркшић, сарадник на
пословима дигитализације, кустос, археолог;
10. испитивач из предмета Страни језик по избору – стручни
текстови и конверзација:
а) испитивач за енглески језик – др Радмила Бодрич, наставник језичких вештина;
заменик испитивача – др Соња Ковачевић Филиповић,
наставник језичких вештина;
б) испитивач за француски језик – мр Љубица Влаховић
Микић, асистент;
заменик испитивача – Клодин Мишић, виши лектор;
в) испитивач за руски језик – Верица Јовин, виши лектор;
заменик испитивача – Наташа Ајџановић, виши лектор;
г) испитивач за немачки језик – Зоран Великић, виши лектор;
заменик испитивача – Цвијета Шмит, лектор;
д) испитивач за италијански језик: Тамара Станић, професор италијанског језика и књижевности, мастер филолог;
заменик испитивача: /
11. технички секретар – Константина Себастијан, техничар;
заменик техничког секретара – Тања Вучићевић, техничар.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о
образовању Комисије за полагање стручног испита запослених
у музејима број: 137-02-100/2020-04, које је покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама донео дана 8.10.2020. године, Решење о допуни решења о
образовању комисије за полагање стручног испита запослених у
музејима број: 137-02-100/2020-04, које је покрајински секретар
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
донео дана 16.8.2021. године.
Диспозитив овог решења објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
БРОЈ: 137-02-24/2022-04
ДАТУМ: 15.3.2022. године

Покрајински секретар
Драгана Милошевић

16. март 2022.
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OGLASNI DEO
416.
На основу члана 3. Правилника o додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу
и националне мањине - националне заједнице за финансирање и
суфинансирање модернизације инфраструктуре установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда
на територији АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 4/17)
и Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21 и
7/22), Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу
и националне мањине ‒ националне заједнице (у даљем тексту:
Секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА УСТАНОВЕ ОСНОВНОГ
И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И ВАСПИТАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2022. ГОДИНИ
Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21
и 7/22), и то за финансирање и суфинансирање набавке опреме
за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од
50.000.000,00 динара (на нивоу основног образовања и васпитања
30.000.000,00 динара и на нивоу средњег образовања и васпитања
20.000.000,00 динара).
Набавка опреме се односи на опрему за образовање, опрема за
безбедност, рачунарска опрема, опрема за физичко васпитање,
опрема за ликовну уметност, опрема за музичку културу, опрема
за намештај, кухињска опрема и остало).
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за
2022. годину.
УСЛОВИ КОНКУРСА
1. Подносиоци пријаве
Подносиоци пријаве су школе за основно образовање и васпитање и школе за средње образовање и васпитање на територији
Аутономне покрајине Војводине чији je оснивач Република Србија, АП Војводина или јединицa локалне самоуправе.
2. Критеријуми расподеле средстава
Критеријуми расподеле средстава по Правилнику o додели
буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за
финансирање и суфинансирање модернизације инфраструктуре
установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине су:
1. значај реализације пројекта када је реч о безбедности
ученика, наставника и запослених који користе објекте,

2. значај реализације пројекта у односу на обезбеђивање
квалитетних услова за извођење васпитно-образовног
рада,
3. финансијска оправданост пројекта,
4. одрживост пројекта,
5. локални односно регионални значај пројекта,
6. активности које су предузете у циљу реализације
пројекта,
7. обезбеђени извори средстава за реализацију пројекта .
У случају подношења пријаве са суфинансирањем набавке
опреме, средства обезбеђена на име учешћа установе могу бити
сопствена, из донација и из буџета свих нивоа власти.
Након доделе средстава по Конкурсу, Корисник је дужан да
приликом набавке опреме поступа у складу са одредбама Закона
о јавним набавкама (‚‘Службени гласник РС ‚‘, број 91/2019).
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
Захтеви за доделу средстава подносе се на јединственом конкурсном обрасцу Секретаријата (једна установа подноси само
један конкурсни образац). Комплетна конкурсна документација
може се преузети од 16. марта 2022. године на web адреси Секретаријата www.puma.vojvodina.gov.rs
Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице са назнаком ‚‘За конкурс – за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног
и средњег образовања и васпитања на територији Aутономне
покрајине Војводине у 2022. години‘‘, Булевар Михајла Пупина
16, 21000 Нови Сад, или се подносе лично, предајом писарници
покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде
Покрајинске владе).
Уз пријаву на Конкурс, подноси се:
1) невезана понуда - предрачун за набавку опреме,
2) у случају суфинансирања доставити доказ о обезбеђеним средствима за суфинансирање набавке опреме (уговор, решење, извод из буџета јединице локалне самоуправе, финансијског плана установе или слично) заједно са уредно потписаном и печатираном Изјавом одговорног лица установе/јединице локалне самоуправе о
учешћу у суфинанирању набавке предметне опреме
(Изјаву доставити у слободној форми).
Рок за подношење пријава на Конкурс је 01.април 2022. године.
Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну документацију и информације, односно
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.
Комисија неће разматрати:
• непотпуне пријаве,
• неблаговремене пријаве (пријаве послате након рока који
је означен као последњи дан конкурса),
• недопуштене пријаве (пријаве које су поднела неовлашћена лица и субјекти који нису предвиђени конкурсом),
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• пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене,
• пријаве корисника који у претходном периоду нису оправдали средства додељена из покрајинског буџета кроз
финансијске и наративне извештаје.
Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет презентацији Секретаријата.

16. март 2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ
И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
БРОЈ:128-451-2418/2022-01
ДАТУМ: 16.03.2022. године

Заинтересована лица додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу добити у Секретаријату на телефон 021/487
4609, 487 4876 и 487 4702.

Покрајински секретар
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

ПРИЈАВА НА КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА УСТАНОВЕ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊA И
ВАСПИТАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ AУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ
I ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
Назив установе
Поштански број и седиште
Адреса (Улица и број)
Број телефона и телефакса
Е-mail адреса
Одговорно лице установе (директор)
Број рачуна код Управе за трезор (рачун редовног
пословања)
Порески идентификациони број
Матични број

II ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
Одговорно лице за набавку опреме (име и презиме, адреса, контакт телефон, e-mail адреса)
Назив опреме

Опис, значај и намена опреме која се набавља

Укупан износ средстава потребан за набавку
опреме (изражен са пдв-ом)
Износ средстава за набавку опреме, који се
тражи од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице (изражен са пдв-ом)

16. март 2022.
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II ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ
Износ средстава за набавку опреме из других
извора финансирања (изражен са пдв-ом)
Период набавке опреме
Укупан број деце/ученика установе

Укупан број деце/ученика корисника набављене опреме

Број

Ж

М

Укупно

Ж

М

Укупно:

Деце/Ученика
Број
Деце/Ученика
III ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Редни број/Број
приоритета

Назив опреме

Износ у динарима

УКУПНИ РАСХОДИ:
У табели редни број означава и број приоритета.
IV ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ФИНАНСИЈЕР/
СУФИНАНСИЈЕР НАБАВКЕ ОПРЕМЕ
Одговорно лице у установи даје изјаву:
1. да ће набавку реализовати у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 91/2019);
2. да ће наменски и законито утрошити додељена средства;
3. да ће поднети извештај о коришћењу средстава, најкасније у року од 15 дана од рока утврђеног за реализацију намене, за коју
су средства примљена са припадајућом документацијом овереном од стране одговорних лица;
4. да ће обавестити јавност о томе да је набавку опреме финансирао/суфинансирао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

__________________________________
Датум

__________________________________
М.П.

Одговорно лице
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V ПРИЛОЗИ
1. НЕВЕЗАНА ПОНУДА-ПРЕДРАЧУН ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ
2. У СЛУЧАЈУ СУФИНАНСИРАЊА ДОСТАВИТИ ДОКАЗ О ОБЕЗБЕЂЕНИМ СРЕДСТВИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ (УГОВОР, РЕШЕЊЕ, ИЗВОД ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ ИЛИ СЛИЧНО) ЗАЈЕДНО СА УРЕДНО ПОТПИСАНОМ И ПЕЧАТИРАНОМ ИЗЈАВОМ ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА УСТАНОВЕ/ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ О УЧЕШЋУ У СУФИНАНИРАЊУ НАБАВКЕ ПРЕДМЕТНЕ ОПРЕМЕ (ИЗЈАВУ ДОСТАВИТИ У СЛОБОДНОЈ ФОРМИ)

417.
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”,
брoj 54/2021), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде
Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист
АПВ”, брoj 54/2021), у вези с Правилником о спровођењу конкурса
које расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) доноси:
ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ,
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2022. ГОДИНИ
у Конкурсу за доделу средства за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних
објеката у јавној својини и израде пројектно техничке документације објеката фекалне канализације на територији ап војводине у 2022. години 5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА датум
11.03.2022. године (петак) мења се у 21.03.2022. године ( понедељак).
Дана: 10.03.2022. године

с.р. Покрајински секретар
Чедомир Божић

418.
На основу члана 14 Закона о печату државних и других органа (‚‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 101/07), заменик начелника Општинске
управе Кула, доноси
РЕШЕЊЕ
I
ОГЛАШАВА СЕ НЕВАЖЕЋИМ ПЕЧАТ Општинске управе
Кула, округлог облика, пречника 50мм, са малим грбом Републике Србије у средини и текстом печата исписаним на српском језику ћириличним писмом и мађарском и русинском језику и писму,
следеће садржине и изгледа:
- у првом спољном концентричном кругу печата исписан
је назив ‚‚Република Србија‘‘
- у другом концентричном кругу исписан је назив ‚‚Аутономна Покрајина Војводина‘‘
- у трећем концентричном кругу исписан је назив
‚‚Општина Кула‘‘
- у четвртом концентричном кругу исписан је назив
‚‚Општинска управа‘‘
- у петом концентричном кругу исписан је назив ‚‚Кула‘‘
- у средини печата се налази мали грб Републике Србије
- редни број печата означен римским бројем XXIX испод
грба Републике Србије

ОГЛАШАВА СЕ НЕВАЖЕЋИМ ПЕЧАТ Општинске управе
Кула, округлог облика, пречника 50мм, са малим грбом Републике Србије у средини и текстом печата исписаним на српском језику ћириличним писмом и мађарском и русинском језику и писму,
следеће садржине и изгледа:
- у првом спољном концентричном кругу печата исписан
је назив ‚‚Република Србија‘‘
- у другом концентричном кругу исписан је назив ‚‚Аутономна Покрајина Војводина‘‘
- у трећем концентричном кругу исписан је назив
‚‚Општина Кула‘‘
- у четвртом концентричном кругу исписан је назив
‚‚Општинска управа‘‘
- у петом концентричном кругу исписан је назив ‚‚Кула‘‘
- у средини печата се налази мали грб Републике Србије
- редни број печата означен римским бројем XXXI испод
грба Републике Србије
ОГЛАШАВА СЕ НЕВАЖЕЋИМ ПЕЧАТ Општинске управе
Кула, округлог облика, пречника 20мм, са малим грбом Републике Србије у средини и текстом печата исписаним на српском језику ћириличним писмом, следеће садржине и изгледа:
- у првом спољном концентричном кругу печата исписан
је назив ‚‚Република Србија‘‘
- у другом концентричном кругу исписан је назив ‚‚Аутономна Покрајина Војводина‘‘
- у трећем концентричном кругу исписан је назив
‚‚Општина Кула‘‘
- у четвртом концентричном кругу исписан је назив
‚‚Општинска управа‘‘
- у петом концентричном кругу исписан је назив ‚‚Кула‘‘
- у средини печата се налази мали грб Републике Србије
- редни број печата означен римским бројем XI испод грба
Републике Србије
ОГЛАШАВА СЕ НЕВАЖЕЋИМ ПЕЧАТ Општинске управе
Кула, округлог облика, пречника 20мм, са малим грбом Републике
Србије у средини и текстом печата исписаним на српском језику
ћириличним писмом, следеће садржине и изгледа:
- у првом спољном концентричном кругу печата исписан
је назив ‚‚Република Србија‘‘
- у другом концентричном кругу исписан је назив
‚‚Аутономна Покрајина Војводина‘‘
- у трећем концентричном кругу исписан је назив
‚‚Општина Кула‘‘
- четвртом концентричном кругу исписан је назив
‚‚Општинска управа‘‘
- у петом концентричном кругу исписан је назив ‚‚Кула‘‘
- у средини печата се налази мали грб Републике Србије
- редни број печата означен римским бројем XIV испод
грба Републике Србије
ОГЛАШАВА СЕ НЕВАЖЕЋИМ ПЕЧАТ Општинске управе
Кула, округлог облика, пречника 20мм, са малим грбом Републике
Србије у средини и текстом печата исписаним на српском језику
ћириличним писмом, следеће садржине и изгледа:
- у првом спољном концентричном кругу печата исписан
је назив ‚‚Република Србија‘‘
- у другом концентричном кругу исписан је назив
‚‚Аутономна Покрајина Војводина‘‘
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- у трећем концентричном кругу исписан је назив
‚‚Општина Кула‘‘
- у четвртом концентричном кругу исписан је назив
‚‚Општинска управа‘‘
- у петом концентричном кругу исписан је назив ‚‚Кула‘‘
- у средини печата се налази мали грб Републике Србије
- редни број печата означен римским бројем XV испод
грба Републике Србије
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III

Ово решење објавиће се у ‚‚Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине‘‘.
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЛА
Александра Гаговић

II
Печати се оглашавају неважећим почев од 06.05.2021. године,
због нестанка, јер нису доступни лицима овлашћеним за чување
и употребу печата.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
386. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о озради Просторног плана подручја посебне намене
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Шид-граница Хрватске, деонице Стара Пазова-Голубинци-Шид и железничке пруге Инђија-Голубинци;

591

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
387. Правилник о измени Правилника о додели средстава
за суфинансирање изградње, реконструкције и израде
пројектно-техничке докуменатције водних објеката у
јавној својини и израде пројектно-техничке докуменатције објеката фекалне канализације на територији
АП Војводине у 2022. години;

596

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
388. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији
послова Установе за децу и омладину СОС Дечје
Село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица

596

Редни број

Предмет

Страна

389. Решење о давању сагласности на Статут Дома ученика средњих школа Сремска Митровица
390. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Румуна за 2022. годину
391. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна за 2022. године
392. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
393. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника
покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
394. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за социјалну
заштиту
395. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за социјалну
заштиту
396. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту
397. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту
398. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
399. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
400. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
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401. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци
402. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Суботици
403. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у Суботици
404. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Суботици
405. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Суботици
406. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома
здравља „Рума“
407. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама Нови Сад
408. Решење о именовању председника Надзорног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама Нови Сад
409. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-34
410. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-35
411. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-36
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
412. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Дигитални свет 2, за други разред основне школе, писан на русинском језику и писму;
413. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 6, за шести разред основне
школе, писан на румунском језику и писму;
414. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеникаФизика 3, за трећи разред гимназије, писан на хравтском језику и писму;
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Редни број

16. март 2022.
Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
415. Решење о образовању комисије за полагање стручног
испита запослених у музејској делатности у Музеју
Војводине у Новом Саду;

604

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
416. Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке
опреме за установе основног о средњег образовања
и васпитања на територији Аутономне покрајине
Војводине у 2022. години;

605

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
417. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за
суфинансирање изградње, реконструкције и израде
пројектно-техничке докуменатције водних објеката у
јавној својини и израде пројектно-техничке докуменатције објеката фекалне канализације на територији
АП Војводине у 2022. години;
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ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА
418. Одлука о оглашавању печата неважећим
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