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ПОСЕБНИ ДЕО
474.

Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др.
закон, 95/18 - др. закон, 86/19- др. закон, 157/20- др. закон и
123/21- 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 чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 6. априла 2022.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох
за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу
војвођанских Русина, на 4. седници одржаној 9. фебруара 2022.
године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Биљана Кашерић, професор физике, поставља се за вршиоца
дужности помоћнице покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, почев од 6. априла 2022. године, на период од три месеца.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-32/2022-2
Нови Сад, 6. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

475.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 22/11),
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 6. априла 2022. године, донела је

127 Број: 402-57/2022
Нови Сад, 6. април 2022. године
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

476.
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
6. априла 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Установе за
смештај одраслих и старијих лица са интелектуалним потешкоћама Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ Јабука, који је донео вршилац дужности директора Дома за лица ометена у
менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука, 23. марта 2022.
године.
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Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-217/2022
Нови Сад, 6. април 2022. године

6. април 2022.

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

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-73/2022-46
Нови Сад, 6. април 2022. године

477.
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 6. априла 2022. 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 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, 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, у износу од 2.200.000,00 динара (словима: два милиона две стотине хиљада динара и 00/100),
на економској класификацији 423 Услуге по уговору, односно 4234
Услуге информисања 1.280.950,00 динара и 4235 Стручне услуге
919.050,00 динара, 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 2.200.000,00 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 публиковање књиге „Лажљиви покер – велике силе,
Југославија и будући ратови” аутора Мишела Колоне и „Енцикопедијски географски лексикон Војводине” аутора Влатка Петровића.
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.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

478.
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 6. априла 2022. 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 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, 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, у укупном износу од
2.872.000,00 динара (словима: два милиона осам стотина седамдесет две хиљаде динара и 00/100), на следећим економским класификацијама:
- 423 Услуге по уговору у износу од 1.780.000,00 динара, од тога: 4231 Администртативне услуге у износу од 520.000,00 динара и 4234 Услуге информисања –
1.260.000,00 динара;
- 424 Специјализоване услуге у износу од 1.092.000,00 динара, од тога: 4242 Услуге образовања, културе и спорта
у износу од 1.070.000,00 динара и 4249 Остале специјализоване услуге у износу од 22.000,00 динара, 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 2.872.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (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

6. април 2022.
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износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1.
овог решења, усмериће се Културном центру Војводине „Милош
Црњански”, Нови Сад, за финансирање издавачке делатности тог
културног центра.
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: 401-73/2022-47
Нови Сад, 6. април 2022. године
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износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења усмериће се Издавачком центру Матице српске,
ДОО за издавачку делатност, трговину и услуге Нови Сад за суфинансирање издавања Антологијске едиције „Десет векова српске књижевности”, тринаесто коло.
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

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

479.
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.
24/21 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 6. априла 2022. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

127 Број: 401-73/2022-48
Нови Сад, 6. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

480.
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 6. априла 2022. 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 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
1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
Програмска активност 1003 Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва, функционална класификација 820 Услуге
културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета, на економској класификацији 454 Субвенције приватним
предузећима, односно 4541 Текуће субвенције приватним предузећима, износ од 3.000.000,00 динара (словима: три милиона динара и 00/100), 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 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
11 – Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 1902 Сарадња са
дијаспором и Србима у региону, Програмска активност 1001 Помоћ
избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону, функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери, 4651 Остале текуће дотације и трансфери, 7.000.000,00 динара (словима:
седам милиона динара и 00/100) због непланираних средстава за
реализацију намене из тачке 2. овог решења.

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, 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.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се
за 7.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, 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 културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске
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резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, Нови Сад, за
помоћ Српској телевизији и Српском радију, ради реализације
медијских активности за очување идентитета српског народа у
Црној Гори.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински
секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог
правног акта, уколико законом није другачије прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-49
Нови Сад, 6. април 2022. године

6. април 2022.

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 објављивања изабраних дела Матије
Бећковића, Драгана Станића и Селимира Радуловића.
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

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

481.
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 6. априла 2022. 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 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, 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
9.000.000,00 динара (словима: девет милиона динара и 00/100), на
економској класификацији 423 Услуге по уговору, односно 4234
Услуге информисања, износ од 8.400.000,00 динара и 4235 Стручне услуге, износ од 600.000,00 динара,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 9.000.000,00 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.
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ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

482.
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 6. априла 2022. 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 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, 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, у
износу од 23.950.000,00 динара (словима: двадест три милиона
девет стотина педесет хиљада динара и 00/100), а према следећем
распореду: 424 Специјализоване услуге, односно 4242 Услуге образовања, културе и спорта, износ од 23.200.000,00 динара и на
економској класификацији 4249 Остале специјализоване услуге,
износ од 750.000,00 динара, 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 23.950.000,00 динара, а периодично право потрошње –
квота – увећава се у висини и по методологији, а по условима,

6. април 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

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 Покрајинском заводу за заштиту споменика културе, Петроварадин, за финансирање радова на атријуму
објекта Богословије Свети Арсеније Сремац у Сремским Карловцима.
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: 401-73/2022-51
Нови Сад, 6. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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483.
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 БИОЛОГИЈА 3, уџбеник за
трећи разред гимназије природно-математичког смера, писан на
хрватском језику и писму, аутора Иване Лазаревић и Драгана
Цветановића, 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: 128-61-14/2022-01
Дана: 30. 03. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
474. Решење о постављењу на положај вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање,
прописе, управу и националне мањине-националне
заједнице
475. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина за 2021. годину
476. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији
послова Установе за смештај одраслих и старијих
лица са интелектуалним потешкоћама Дом „Срце у
јабуци“ Јабука
477. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-46
478. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број : 401-73/2022-47

651
651

651
652

Редни број

Предмет

Страна

479. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број : 401-73/2022-48
480. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број : 401-73/2022-49
481. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број : 401-73/2022-50
482. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број : 401-73/2022-51
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
483. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 3, за трећи разред гимназије
природно-математичког смера, писан на хрватском
језику и писму.
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