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866.

 На основу члана 99. став 3. и 137. став 1. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 
- др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и чл. 35. и 36. став 
2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. јуна 2022. године, 
донела је

ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС 

У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
 МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

 КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

 У ВИСОКИМ ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,
 ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА,
 У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ     

Члан 1.

 Овом одлуком утврђује се број студената, држављана Републи-
ке Србије, који се могу уписати у прву годину мастер струков-
них студија које се финансирају из буџета Аутономне покрајине 
Војводине, у високим школама струковних студија чији је осни-
вач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2022/2023. годи-
ни.

Члан 2. 

Укупан број студената који се могу уписати у прву годину 
мастер струковних студија које се финансирају из буџета 
Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних 

студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у 
школској 2022/2023. години јесте 21 студент.

Број студената за упис у прву годину мастер струковних 
студија, по високим школама струковних студија:

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА

Број студе-
ната који се 
финансирају 

из буџета

Висока техничка школа струковних студија у 
Новом Саду 4

Висока техничка школа струковних студија у 
Суботици 1

Висока техничка школа струковних студија у 
Зрењанину 2

Висока пословна школа струковних студија у 
Новом Саду 2

Висока школа струковних студија за образо-
вање васпитача у Новом Саду 2

Висока школа струковних студија за образо-
вање васпитача у Кикинди 2

Висока школа струковних студија за васпи-
тачe и пословне информатичаре - Сирмијум у 
Сремској Митровици

4

Висока школа струковних студија за образо-
вање васпитача и тренера у Суботици 2

Висока школа струковних студија за васпита-
че „Михаило Палов“ у Вршцу 2

УКУПНО: 21
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Члан 3.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 612-127/2022
Нови Сад, 29. јун 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

867.

 На основу члана 99. став 3. и 137. став 1. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 
- др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и  чл. 35. и 36. став 
2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014),

 Покрајинска влада, на седници одржаној 29. јуна 2022. године, 
донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ 

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
 И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА,

 КОЈE СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА 
У НОВОМ САДУ, 

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Члан 1.

 У Одлуци о броју студената за упис у прву годину мастер 
академских студија и докторских академских студија, којe 
се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на 
факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 
2022/2023. години („Службени лист АП Војводине“, бр. 24/2022) 
у члану 2. у табеларном приказу „Број студената за упис у прву 
годину мастер академских студија и докторских академских 
студија, по факултетима:“ мења се табела „Мастер академске 
студије“ и гласи:

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРЕДЛОГ КВОТА 2022/2023.

ФАКУЛТЕТ Буџет Студенти са 
инвалидитетом1

Студенти ромске 
националности2

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 120 1 1

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 319 1 1

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 120 1 1

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 45 1 1

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 10 1 1

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 979 1 1

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 181 1 1

ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 450 1 1

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 130 1 1

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 76 1 1

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН” 86 1 1

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 31 1 1

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 30 1 1

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 25 1 1

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ НА НИВОУ УНС 10 1 1

УКУПНО 2.612 15 15

Члан 2.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 612-54/2022/1
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

1  Број студената (лица са инвалидитетом) који се могу уписати у прву годину мастер академских студија по основу афирмативних 
мера, а који нису уписали и завршили основне академске студије применом афирмативних мера.
2  Број студената (припадника ромске националности) који се могу уписати у прву годину мастер академских студија по основу афир-
мативних мера, а који нису уписали и завршили основне академске студије применом афирмативних мера.“
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868.

На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број: 3/01) 
и члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној  29. јуна  2022. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

 I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Покрајинског фонда за  развој пољопривреде за 2022. годину, који 
је донео Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на 24. 
седници, одржаној 16. јуна 2022.године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-43/2022-1
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

869.

На основу чланa 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода 
„Форум”– Forum Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”, број: 
7/08), 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 29. јуна 2022. године,  
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Издавачког завода „Фо-
рум″ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2021. годину, који је усвојио 
Управни одбор Издавачког завода „Форум” – Forum Könyvkiadó 
Intézet, на 5. седници,    24. фебруара 2022. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-20/2022-30
Нови Сад, 29. јун 2022. године 

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

870.

На основу члана 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, брoj: 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) и чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. јуна 2022. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Славици Петрић, дипл. економисти, вршиоцу дужности подсе-
кретара Покрајинског  секретаријата за здравство, престаје рад 
на положају 6. јула 2022. године, због протека времена на које је 
постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-72/2022
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

871.

На основу члана 26. став 3. 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), члана 56. ст. 1. и 4. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 
114/21, 95/18, 113/17 – др. закон,  95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон, 
157/20 - др. закон и 123/21 – др. закон) и чл. 35. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. јуна 2022. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Славица Петрић, дипл. економиста, поставља се за вршиоца 
дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за здравство, 
почев од 7. јула 2022. године, до постављења службеника на поло-
жај, по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОСЕБНИ ДЕО
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-73/2022  
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

872.

На основу члана 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, брoj: 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) и чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. јуна 2022. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Др Снежани Бојанић Стојић, докторки медицине, спец. меди-
цине рада, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секрета-
ра за здравство, престаје рад на положају  6. јула 2022. године, 
због протека времена на које је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-74/2022 
Нови Сад, 29. јун 2022. године

  ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

873.

На основу 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), члана 56. ст. 1. и 4. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 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) и чл. 35. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. јуна 2022. године,   
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Др Снежана Бојанић Стојић, докторка медицине, спец. ме-
дицине рада, поставља се за вршиоца дужности помоћника по-
крајинског секретара за здравство, почев од  7. јула 2022. године, 
до постављења службеника на положај, по спроведеном јавном 
конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-75/2022  
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

874.

На основу чл. 125. и 133. став 4. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај 
корисника Геронтолошки центар „Срем” у Руми („Службени лист 
АПВ”, број 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), 
 Покрајинска влада, на седници одржаној 29. јуна 2022. године,    
д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Војиславу Миоковићу, мастер социологу из Руме, престаје 
дужност вршиоца дужности директора Геронтолошког центра 
„Срем” у Руми.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-473/2022
 Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК 
Покрајинске владе
   Игор Мировић

875.

На основу чл. 125. и 133. Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и оба-
веза оснивача над установом социјалне заштите за смештај ко-
рисника Геронтолошки центар „Срем” у Руми („Службени лист 
АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. јуна 2022. године,                                
д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Јелена Овцин, мастер економисткиња из Руме, именује се за 
вршиоца дужности директорке Геронтолошког центра „Срем” у 
Руми, на време до годину дана.   

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-474/2022  
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић
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876.

На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. 
тачка 12, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), као и 
члaна 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођан-
ских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet („Службени 
лист АПВ”, број 7/08),

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. јуна 2022. године,                                               
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Нандор Ујхељи, дипломирани економиста, именује се за пред-
седника Управног одбора Завода за културу војвођанских Мађара 
– Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте, до истека мандата 
Управног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-317/2022  
Нови Сад, 29. јун 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

877.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 4. тачка 1. Закона о здрав-
ственој 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  29. јуна 2022. године, 
донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Др Саша Џелебџић, доктор медицине, специјалиста интерне 
медицине, разрешава се дужности члана Управног одбора Опште 
болнице Суботица, Суботица, на лични захтев, на коју је имено-
ван из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-18
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

878.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став  2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 

и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној  29. јуна  2022. године,    
донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Др Душан Шулић, доктор медицине, спец. радиологије, име-
нује се за члана Управног одбора Опште болнице Суботица, Су-
ботица, из реда запослених, до истека мандата Управног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-19
Нови Сад, 29. јун 2022. године  

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

879.

 На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број: 15/16 и 88/19) и члана 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службе-
ни лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. јуна 2022. године,                           
д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорном одбору ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад,  због ис-
тека периода на који су именовани, престаје мандат:

1. Мр Ласло Фехеру, магистру техничких наука из области сао-
браћаја, председнику;

2. Гордани Ћук, дипломираном економисти – мастер, члану;
3. Андреју Константиновићу, дипломираном инжењеру 

пољопривреде, члану из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-70/2022  
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

880.

На основу члана 17. став 2. и члана 18. Закона о јавним преду-
зећима („Сл. гласник РС“, број: 15/16  и 88/19), а у вези чланом 22. 
став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном водопривредном 
предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АП Војводине“, број: 53/16 
и 8/19) и чл. 32. тачка 12. и 36. став 6.  Покрајинске скупштинске 
одлуке  о Покрајинској влади («Сл. лист АПВ», број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. јуна 2022. године, 
донела je
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Р Е Ш Е Њ Е

I

 За председника и чланове Надзорног одбора Јавног водоприв-
редног предузећа „Воде Војводине“, Нови Сад, на период од четири 
године, именују се:

1. Мр Ласло Фехер, магистaр техничких наука из области сао-
браћаја, председник;

2. Гордана Ћук, дипломирани економиста – мастер, члан;
3. Бојана Шашић, дипломирани инжењер пејзажне архитикту-

ре, члан из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-71/2022  
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

881.

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, 149/20, 118/21 и 118/21 – др.закон), а у 
вези с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број: 54/21 и 7/22), 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 („Служ-
бени лист АПВ”, брoj 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. јуна 2022. године,  
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА 

У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину  - 
у износу од 300.000.000,00  динара (словима:  три стотине 
милиона динара и 00/100) – према буџетским класифика-
цијама приказаним у следећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације

Износ

(у динарима)

Раздео 17 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ 300.000.000,00

Глава 00   УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ 300.000.000,00

Програм 1505  РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 300.000.000,00

Програмска активност 5045 Изградња фискултурне сале с пратећим садржајима за потребе Гимназије „Лаза 
Костић” у Новом Саду 200.000.000,00

Функционална 
класификација 920 Средње образовање 200.000.000,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета 200.000.000,00

Економска 
класификација 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 200.000.000,00

Економска 
класификација 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 200.000.000,00

Програмска активност  5042 Адаптација постројења за пречишћавање бунарске воде у Беочину 100.000.000,00

Функционална 
класификација 620 Развој заједнице 100.000.000,00

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

Економска 
класификација 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 100.000.000,00

Економска 
класификација 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 100.000.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервен-
цијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџет-
ска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, економска 
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве 
у укупном износу од 300.000.000,00 динара из извора фи-
нансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне по-
крајине Војводине и Покрајински секретаријат за финан-
сије. 

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводи-
не”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-303/2022-10
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

882.

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, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), а 
у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
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буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број: 54/21 и 7/22), 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 29. јуна 2022. године, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА  У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину –  у износу 
од 15.010.200,00 динара (словима: петнаест милиона десет хиљада двесто динара и 00/100) – према буџетским класификацијама 
приказаним у следећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације

Износ

(у динарима)

Раздео 05  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 15.010.200,00

Глава 00 Покрајински секретаријат за  пољопривреду, водопривреду и шумарство 15.010.200,00

Програм 0101 Уређење и надзор у области пољопривреде 13.182.400,00

Програмска активност 1001 Администрација, управљање и инцпекцијски надзор 13.182.400,00

Функционална класификација 421 Пољопривреда 13.182.400,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања  буџета 13.182.400,00

Економска класификација 424 Специјализоване услуге 9.299.000,00

Економска класификација 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 300.000,00

Економска класификација 4249 Остале специјализоване услуге 8.999.000,00

Економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти 3.883.400,00

Економска класификација 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 3.883.400,00

Програм 0401 Интегрално управљање водама 1.827.800,00

Пројекат 5006 Држимо се заједно 1.827.800,00

Функционална класификација 421 Пољопривреда 1.827.800,00

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања  буџета 1.827.800,00

Економска класификација 513 Остале некретнине и опрема 1.827.800,00

Економска класификација 5131 Остале некретнине и опрема 1.827.800,00
 
       УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05                                                           15.010.200,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајин-
ски секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервен-
цијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџет-
ска резерва, функционална класификација 160 - Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту,  економска 
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве 
у укупном износу износ од 15.010.200,00  динара из извора 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета. 

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство и Покрајински секретаријат за 
финансије. 

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводи-
не”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-303/2022-11
Нови Сад, 29. јун 2022. године  

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

883.

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 29. јуна 2022. године,   
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата 
за финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за фи-
нансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програм-
ска 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 По-
крајинском секретаријату за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама, Глава  0701 Индиректни ко-
рисници у области културе, Програм 1203 Јачање културне 
продукције и уметничког стваралаштва, Програмска актив-
ност  1006 Подршка раду установа у области стваралаштва, 
функционална класификација 820  Услуге културе, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
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номскa класификацијa 424 Специјализоване услуге, однос-
но 4249 Остале специјализоване услуге, износ од 346.000,00 
динара (словима: три стотине четрдесет шест хиљада дина-
ра и 00/100),  а  због недовољно планираних средстава на ап-
ропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 346.000,00 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класифи-
кацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Културном 
центру Војводине „Милош Црњански”, Нови Сад, а намење-
но је за трошкове организације 58. Фестивала аматерских 
позоришта Војводине.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно ин-
формисање 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 заједница-
ма преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог 
правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводи-
не”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-94
Нови Сад, 29. јун 2022. године 

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

884.

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 29. јуна 2022. године,   
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.  Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата 
за финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за фи-
нансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програм-
ска 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 По-
крајинском секретаријату за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама, Глава  0701 Индиректни 

корисници у области културе, Програм 1203 Јачање кул-
турне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска 
активност  1006 Подршка раду установа у области ствара-
лаштва, функционална класификација 820 Услуге култу-
ре, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, економскa класификацијa 424 Специјализоване 
услуге, односно 4249 Остале специјализоване услуге, износ 
од 7.000.000,00 динара (словима: седам милиона динара и 
00/100),  а  због непланираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације 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 (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класифика-
цијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Културном цен-
тру Војводине „Милош Црњански”, Нови Сад, а намењено 
је за финансирање дела трошкова за снимање играног фил-
ма „Баук”.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно ин-
формисање 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 заједница-
ма преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог 
правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводи-
не”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-95
Нови Сад, 29. јун 2022. године 

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

885.

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 29. јуна 2022. године,   
д о  н  о  с  и 
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Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата 
за финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за фи-
нансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програм-
ска 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 По-
крајинском секретаријату за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама, Глава  0701 Индиректни ко-
рисници у области културе, Програм 1202 Унапређење сис-
тема заштите културног наслеђа, Пројекат 5021 Капитално 
одржавање објеката Архива Војводине у Новом Саду, функ-
ционална класификација 820 Услуге културе, извор финан-
сирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,  економска 
класификација 511 Зграде и грађевински објекти, односно 
5113 Капитално одржавање зграда и објеката, у  износу од 
29.984.926,80 динара (словима: двадесет девет милиона де-
вет стотина осамдесет четири хиљаде девет стотина два-
десет шест динара и 80/100), 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 29.984.926,80 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класифика-
цијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Архиву Војво-
дине, Нови Сад, а намењено је за радове на реализацији 
пројекта инсталације за аутоматску детекцију, сигнализа-
цију и гашење пожара инергеном.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно ин-
формисање 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 заједница-
ма преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог 
правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводи-
не”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-96
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

886.

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 29. јуна 2022. године,  
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата 
за финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за фи-
нансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програм-
ска 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 По-
крајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 Раз-
вој инфраструктуре здравствених установа, Програмска ак-
тивност 1001  Изградња и опремање здравствених установа 
у државној својини чији је оснивач АП Војводина, функ-
ционална класификација 760 Здравство некласификовано 
на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи 
и примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације 
организацијама за обавезносоцијално осигурање, 4642 Ка-
питалне дотације организацијама за обавезно социјално 
осигурање, износ од 15.000.000,00 динара (словима: пет-
наест милиона динара и 00/100), због недовољно планира-
них средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 15.000.000,00  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 секре-
таријат за здравство, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се 
Општој болници Суботица, за резервно напајање електрич-
ном енергијом Ангио-сале у Општој болници (агрегат са 
прaтећом опремом, радовима и пројектно-техничком доку-
ментацијом). 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и По-
крајински 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 Војводи-
не”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-97
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

887.

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, 
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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 29. јуна 2022. године,  
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.  Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секрета-
ријата 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 кла-
сификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за 
здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здрав-
ствених установа, Програмска активност 1001  Изградња 
и опремање здравствених установа у државној својини 
чији је оснивач АП Војводина, функционална класифи-
кација 760 Здравство некласификовано на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организа-
цијама за обавезно социјално осигурање, 4642 Капиталне 
дотације организацијама за обавезно социјално осигу-
рање, износ од 5.982.000,00  динара (словима: пет милиона 
девет стотина осамдесет две хиљаде динара и 00/100), због 
недовољно планираних средстава на апропријацији за ре-
ализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 5.982.000,00  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 секре-
таријат за здравство, по основу употребе средстава те-
куће буџетске резерве, у износу и распореду према буџет-
ским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће 
се Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, за фи-
нансирање замене компоненти на УПС уређају и серверу. 

3.  О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и По-
крајински 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 Војво-
дине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-98
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

888.

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 29. јуна 2022. године,   
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.  Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секрета-
ријата 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 кла-
сификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за 
здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре здрав-
ствених 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 3.000.000,00  динара (словима: три милиона динара и 
00/100), због недовољно планираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација 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 (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2.  Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за здравство, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се 
Општој болници Суботица, за резервно напајање елек-
тричном енергијом магнетне резонанце у Општој болници 
(набавка УПС уређаја за повезивање магнетне резонанце 
са агрегатом, укључујући припремне радове и одгова-
рајућу пројектно-техничку документацију). 

3.  О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и По-
крајински 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 Војво-
дине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-99
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић
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889.

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, 118/21 и 118-21 – др. закон), члана 9. ст. 
4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне по-
крајине 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 29. јуна 2022. годи-
не,   д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. 
годину и Финансијским планом Покрајинског секрета-
ријата 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 кла-
сификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 11 Покрајинском секретаријату за 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, Програм 0608 Систем локалне самоуправе, 

Пројекат  4011 Обнова фасада и кровова Алмашког краја 
у Новом Саду, функционална класификација 180 Транс-
фери општег карактера између различитих нивоа власти, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим 
нивоима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима 
власти, износ од 100.348.023,00 динара (словима: сто ми-
лиона  тристо четрдесет осам хиљада двадесет три динара 
и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 100.348.023,00 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2.  Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће  се 
Граду Новом Саду , а намењено је  Заводу за заштиту спо-
меника културе Града Новог Сада, Нови Сад за обнову 
фасада и кровова објеката у Алмашком крају  с циљем ре-
ализације Споразума о заједничком инвестирању и реали-
зацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одр-
жавања 127 Број: 016-19/2021 од 24. децембра 2021. године 
и то за следеће радове и на следећим  објектима: 

 

Ред.број Адреса објекта у Алмашком крају у Новом Саду Врста радова

1. Ђорђа Јовановића број 1 Обнова фасаде 

2. Ђорђа Јовановића број 3 Обнова фасаде

3. Ђорђа Јовановића број 4 Обнова фасаде и крова 

4. Саве Вуковића  број 1 Обнова фасаде и крова

5. Саве Вуковића  број 2 Обнова фасаде

6. Саве Вуковића  број 3 Кречење фасаде 

7. Саве Вуковића  број 4 Обнова фасаде

8. Саве Вуковића  број 5 Обнова фасаде и крова

9. Саве Вуковића  број 6 Обнова фасаде

10. Саве Вуковића  број 8 Обнова фасаде и крова 

11. Саве Вуковића  број 10 Обнова фасаде и крова 

12. Земљане ћуприје број 2 Обнова фасаде и крова 

13. Скерлићева број 39 Обнова фасаде и крова 

14. Златне греде број 20 Обнова фасаде и крова 

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

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 другачије није законом 
прописано. 

5.  Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војво-
дине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-100
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

890.

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 29. јуна 2022. године,  
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата 
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за финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за фи-
нансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програм-
ска 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 По-
крајинском секретаријату за регионални развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 Систем 
локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подршка 
развоју локалне самоуправе, функционална класифика-
ција 180 Трансфери општег карактера између различитих 
нивоа власти, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економска класификација 463 Трансфери 
осталим нивоима власти, 4632 Kaпитални трансфери оста-
лим нивоима власти, износ од 1.200.738,00 динара (словима: 
један милион двесто хиљада седам стотина тридесет осам 
динара и 00/100), због непланираних средстава на апро-
пријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 1.200.738,00 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Гра-
ду Сремска Митровица, а намењено је Заводу за заштиту 
споменика културе Сремска Митровица за постављање 
Спомен-обележја страдалим Војчанима 1943. године, у 
Војки.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за регионални раз-
вој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и По-
крајински 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 другачије није законом 
прописано. 

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводи-
не”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-101
Нови Сад, 29. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

891.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине“, број: 37/14) и чла-
на 2. Споразума о основању, деловању и начину рада Покрајин-
ског социјално-економског савета, број 117-021-00044/2006, који 
је потписан 26. јула 2006. године, а у вези с чланом 6. Закона о 
социјално-економском савету  („Сл. гласник РС“, број: 125/04),

Покрајинска влада, на седници одржаној 29. јуна 2022. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ
РЕШЕЊА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

127 БРОЈ: 02-201/2020
 ОД 20. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ

Члан 1. 

У Решењу Покрајинске владе 127 број: 02-201/2020 од 20. јануа-
ра 2021. године, у члану II тач. 4. и 5. мењају се и гласе:

„4.  Золтан Тот, вршилац дужности помоћника покрајинског 
секретара за урбанизам и заштиту животне средине – замена за 
члана Владимира Галића;

5. Диана Миловић, вршилац дужности подсекретара Покрајин-
ског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноп-
равност полова – замена за члана Предрага Вулетића;“

Члан 2. 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-443/2022-2
Нови Сад, 29. јун 2022. године 

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

892.

На основу чл. 49. став 1. и 51. тачка 1)  Закона о запосленима 
у aутономним 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)  и члана 70. Пословника о раду Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 
60/18-пречишћен текст),  

Одбор за административна и мандатна питања Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине,  на седници одржаној  24. јуна 
2022. године, донео  је

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О   ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

  ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

 
I

Александру Јовановићу, вршиоцу дужности помоћника гене-
ралног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, 
престаје дужност вршиоца дужности помоћника генералног се-
кретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине - службе-
ника на положају, закључно са   09. августом  2022. године, због 
истека  времена  на који је постављен. 

II

 Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

 ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-33/2022-18
Нови Сад, 24. јуна  2022. године

Председник Oдбора
Милан Влаисављевић
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893.

На основу чл. 49. став 1.  и 51. тачка 1)  Закона о запослени-
ма у aутономним 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)   и члана 70. Пословника о раду Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 
60/2018-пречишћен текст),  

Одбор за административна и мандатна питања Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине,  на седници одржаној  24. јуна 
2022. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
 О   ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
 

I

Др Сандри Стојковић, вршиоцу дужности помоћника генерал-
ног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, прес-
таје дужност вршиоца дужности помоћника генералног секрета-
ра Скупштине Аутономне покрајине Војводине - службеника на 
положају, закључно са   13. августом  2022. године, због истека  
времена  на који је постављена. 

II

 Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

 
 ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА

СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-34/2022-18
Нови Сад, 24. јуна 2022. године

Председник Oдбора
Милан Влаисављевић 

894.

На основу чл. 49. став 1. и 51. тачка 1)  Закона о запосленима 
у aутономним 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)  и члана 70. Пословника о раду Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 
60/18-пречишћен текст),  

Одбор за административна и мандатна питања Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине,  на седници одржаној  24. јуна 
2022. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
 О   ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

 ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

 
I

Бојану Врањковићу, вршиоцу дужности помоћника генералног 
секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, престаје 
дужност вршиоца дужности помоћника генералног секретара 
Скупштине Аутономне покрајине Војводине - службеника 
на положају, закључно са   17. јулом  2022. године, због истека  
времена  на који је постављена. 

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине”.

 ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  

ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-32/2022-18
Нови Сад, 24. јуна 2022. године

Председник Oдбора
Милан Влаисављевић  

895.

На основу чл. 49. став 1. и 56. ст. 1. и 4. Закона о запослени-
ма у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоу-
праве („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.за-
кон и 123/21-др. закон) и члана 70. Пословника о раду Скупшти-
не Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 
60/18-пречишћен текст),

Одбор за административна и мандатна питања Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине,  на седници одржаној  24. јуна 
2022. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
 О   ПОСТАВЉЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

 ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
 СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

I

Александар Јовановић, дипломирани економиста из Новог 
Сада, поставља се за вршиоца дужности помоћника генералног 
секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине почев од 
10. августа 2022. године до постављења службеника на полoжај 
по спроведеном јавном конкурсу.    

II
       

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

 ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  

ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-36/2022-18
Нови Сад, 24. јун  2022. године

Председник Oдбора
Милан Влаисављевић

896.

На основу чл. 49. став 1. и 56. ст. 1. и 4. Закона о запослени-
ма у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоу-
праве („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)  и члана 70. Пословника о раду Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 
60/18-пречишћен текст),

Одбор за административна и мандатна питања Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине,  на седници одржаној  24. јуна  
2022. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
 О   ПОСТАВЉЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
 СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

I

 Др Сандра Стојковић, доктор правних наука из Новог Сада, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника генералног секретара 
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Скупштине Аутономне покрајине Војводине  почев од 14. августа 
2022. године до постављења службеника на полoжај по спроведе-
ном јавном конкурсу.    

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.
 
 ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА

СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-37/2022-18
Нови Сад, 24. јун 2022. године

Председник Oдбора
Милан Влаисављевић

897.

На основу чл. 49. став 1. и 56. ст. 1. и 4. Закона о запослени-
ма у aутономним 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)  и члана 70. Пословника о раду Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 
60/18-пречишћен текст),

Одбор за административна и мандатна питања Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине,  на седници одржаној  24. јуна 
2022. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
 О   ПОСТАВЉЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

 ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
 СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

I

Бојан Врањковић, дипломирани економиста из Новог Сада, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника генералног секретара 
Скупштине Аутономне покрајине Војводине  почев од 18. јула 
2022. године до постављења службеника на полoжај по спрове-
деном јавном конкурсу.    

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

 ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-35/2022-18
Нови Сад, 24. јун 2022. године

Председник Oдбора
Милан Влаисављевић
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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: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

866. Одлука о броју студената за упис у прву годину 
студијских програма мастер струковних студија 
који се финансирају из буџета Аутономне покрајине 
Војводине, у високим школама струковних студија, 
чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у 
школској 2022/2023. години 

867. Одлука о измени Одлуке о броју студената за 
упис у прву годину мастер академских студија и 
докторских академских студија који се финансирају 
из буџета Аутономне покрајине Војводине на 
факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду 
у школској 2022/2023. години 

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

868. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Покрајинског фонда за развој 
пољопривреде за 2022. годину 

869. Решење о давању сагласности на Завршни рачун 
Издавачког завода „Форум“ за 2021. годину 

870. Решење о престанку рада на положају вршиоца 
дужности подсекретара Покрајинског секретаријата 
за здравство

871. Решење о постављењу вршиоца дужности 
подсекретара Покрајинског секретаријата за 
здравство 

872. Решење о престанку рада на положају вршиоца 
дужности помоћника покрајинског секретара за 
здравство

873. Решење о постављењу вршиоца дужности 
помоћника покрајинског секретара за здравство 

874. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми 

875. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Геронтолошког центра „Срем“ у Руми 

876. Решење о именовању председника Управног одбора 
Завода за културу војвођанских Мађара 

877. Решење о разрешењу члана Управног одбора опште 
болнице Суботица

878. Решење о именовању члана Управног одбора опште 
болнице Суботица

879. Решење о разрешењу председника и чланова 
Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад

880. Решење о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад

881. Решење о преносу средстава у текућу буџетску 
резерву број: 401-303/2022-10 

882. Решење о преносу средстава у текућу буџетску 
резерву број: 401-303/2022-11 

883. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-73/2022-94 

884. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-73/2022-95 

885. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-73/2022-96 

886. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-73/2022-97 

887. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-73/2022-98 

888. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-73/2022-99 

889. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-73/2022-100 

890. Решење о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број: 401-73/2022-101 

891. Решење о измени Решења Покрајинске владе  127 
број: 02-201/2020 од 20. јануара 2021. године 

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

892. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине;

893. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине;

894. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине;

895. Решење о постављењу вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине;

896. Решење о постављењу вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине;

897. Решење о постављењу вршиоца дужности 
помоћника генералног секретара Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине.
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