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OPШTI DEO

1473.

На основу члана 166. Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 
21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - други закон, 95/18 – др. закон, 86/19 
– др. закон, 15/20 – др. закон и 123/21 – др. закон) и чл. 32. тачка 4.  35. 
и 36. став 2.  Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ“, број: 37/14), а у вези са чланом 36. Закона о 
буџетској инспекцији („Службени гласник РС“, број: 118/21), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 30. новембра 2022. године,  д о н е л а  ј е

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ РАДА СЛУЖБЕ 
ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се престанак рада Службе за буџетску 
инспекцију Аутономне покрајине Војводине, основане Одлуком о 
оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 22/17).

Члан 2.

Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине 
(у даљем тексту: Служба) престаје са радом дана 31.12.2022. године.

Члан 3.

Министарство надлежно за послове финансија ће од Аутономне 
покрајине Војводине преузети запослена лица која су распоређена 
на радним местима у Служби, као и права, обавезе и предмете у 
раду који су у вези са обављањем послова буџетске инспекције.

Члан 4.

Служба ће најкасније  до  датума утврђеног за преузимање 
од стране министарства надлежног за послове финансија за-
послених, права, обавеза и предмета у раду, а који су у вези са 
обављањем послова буџетске инспекције: 

- доставити  Покрајинској влади извештај о извршеној ин-
спекцијској контроли с налазима и мерама за 2022. годину,

- предати надлежним покрајинским органима, управама и 
службама финансијску и другу документацију и писмена  
релевантна и потребна за спровођење чињенице о прес-
танку рада Службе. 

Члан 5.

Након престанка рада Службе, Покрајински секретаријат за 
финансије обавезује се да:

1) изврши финансијске обавезе Службе преузете закључно 
са 31. децембром  2022. године, на терет апропријација 
одобрених буџетом АП Војводине за 2023. годину разде-
лу 10 Покрајински секретаријат за финансије и 

2) припреми и достави надлежним органима финансијске 
извештаје Службе за 2022. годину. 

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу АП Војводине“, а примењује се од 1. јануара 
2023. године, изузев члана 4. који се примењује од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 021-44/2022
Нови Сад, 30. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1474.
На основу члана 33. и члана 36. став 2. Покрајинске скупштин-

ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводи-
не“, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 30. 
новембра 2022. године, донелa је

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ

О УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Члан 1.

У Одлуци о Управи за заједничке послове покрајинских органа 
(„Службени лист АП Војводине“, брoj: 10/10, 22/10, 19/11 и 16/14),  
у члану 1. став 2. мења се и гласи:

„ Управа врши стручне, техничке и заједничке послове за:

- Скупштину Аутономне покрајине Војводине, 
- Покрајинску владу,
- покрајинске секретаријате и покрајинске посебне уп-

равне организације,
- Покрајинског заштитника грађана-Омбудсман,
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- Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине,
- стручне и друге службe које Покрајинска влада образује 

за послове из своје надлежности  за своје потребе или за 
заједничке послове  за све или поједине органе (у даљем 
тексту: покрајински органи).“

Члан 2.

 Члан 2. мења се и гласи:

„ Управа врши следеће послове:

1. послове јавних набавки и то: нормативно-правне, опште 
правне, стручно-оперативне, материјално-финансијске и 
админстративне послове;

2. материјално-финансијске, рачуноводствене, стручно-опе-
ративне и статистичко евиденционе послове у вези изра-
де и извршења финансијског плана, пописа имовине Ау-
тономне покрајине Војводине и осигурање имовине;

3. стручно - оперативне послови складиштења, евиденти-
рања и издавања опреме и материјала у објектима у јав-
ној својини АП Војводине којима управља Управа, као и 
у пословном простору у закупу;

4. стручно - оперативне послове и помоћно—техничке 
послове из области инвестиционе изградње, текућег и 
инвестиционог одржавања објеката у јавној својини АП 
Војводине којима управља Управа ;

5. послове штампања, умножавања, израде и повезивања 
материјала и други послови штампарије;

6. стручно – оперативне и статистичко – евиденционе 
послове из области физичког и техничког обезбеђења, 
спровођења мера противпожарне заштите и безбедности 
објеката у јавној својини АП Војводине којима управља 
Управа;

7. послове информационих технологија, електронске упра-
ве и телекомуникацијa;

8. опште, правне и администативне послове из области канце-
ларијског пословања (писарница покрајинских органа);

9. послови пружања угоститељских услуга за потребе по-
крајинских органа у ресторану затвореног типа у згради 
Покрајинске владе, салонима, бифеима, у пословним и 
репрезентативним објекатима АП Војводине, којима уп-
равља Управа;

10. стручно – оперативне, статистичко – евиденционе, пра-
теће и помоћно-техничке послове у Аутосервису Упра-
ве (превоз службеним аутомобилима и другим моторним 
друмским возилима са којима располаже Аутономна по-
крајина Војводина, а што укључује  и сервисирање, одр-
жавање и гаражирање );“

Члан 3.

У члану 3. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Послове из члана 2. тачка 10. обављаће искључиво Управа за 
све покрајинске органе. Изузетно, послове који се односе на превоз 
службеним аутомобилима и другим моторним друмским возили-
ма могу обављати и службеници који врше послове инспекције и 
надзора, као и други службеници и намештеници који поседују 
одговарајућу возачку дозволу и који на основу писане сагласности 
руководиоца покрајинског органа, могу да управљају службеним 
возилом средње и ниже класе, ако службени задаци то налажу.“

Став 5. се брише.

Постојећи ставови 2-4. постају ставови 3-5.

Члан 4.

У члану 5. став 2. мења се и гласи:

„Печат Управе је округлог облика и садржи у средини грб Ре-
публике Србије и грб и традиционални грб Аутономне покраји-
не Војводине и следећи текст:“Република Србија Аутономна 

покрајина Војводина Покрајинска влада Управа за заједничке 
послове покрајинских органа Нови Сад“ , исписан на српском 
језику ћириличким писмом и на мађарском, словачком, хрват-
ском, румунском и русинском језику и њиховом писму.“

Члан 5.

У члану 8. у ставу 2. брише се запета и речи: „према прописима 
који се односе на покрајинске службенике на руководећем радном 
месту“.

Члан 6.

Управа преузима радна места из покрајинских органа који 
имају систематизована радна места намештеника систематизо-
ваних за вршење послова возач моторног возила и  радно место 
виши референт за вођење евиденције о употреби моторног возила 
и виши референт за вођење евиденције о употреби моторног во-
зила  и достављање документације.

Запослени на неодређено време на радним местима намеште-
ника  систематизованих за вршење послова возач моторног 
возила у  Покрајинском секретаријату за високо образовање и 
научно-истраживачку делатност, Покрајинском секретарија-
ту за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, Покрајин-
ском секретаријату за спорт и омладину, Покрајинском секре-
таријату за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајин-
ском секретаријату за финансије, Покрајинском секретаријату 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, Управи за капитална улагања  Аутономне покрајине 
Војводине  и Покрајинском заштитнику грађана-Омбудсман 
настављају да раде у Управи, закључивањем уговора о раду на 
неодређено време на радном месту возач моторног возила  по-
чев од 1.1.2023. године.

Запослени на неодређено време на радном месту виши ре-
ферент за вођење евиденције о употреби моторног возила у 
Секретаријату Покрајинске владе и виши референт за вођење 
евиденције о употреби моторног возила и достављање доку-
ментације у Покрајинском секретаријату за образовање, про-
писе, управу и националне мањине-националне заједнице на-
стављају да раде у Управи закључивањем уговора о раду на 
неодређено време на радном месту возач моторног возила  по-
чев од 1.1.2023. године.

Свим запосленима наведеним у ставу 2. и 3. овог члана престаје 
радни однос у покрајинским органима из става 2. и 3. закључно 
са 31.12.2022. године.

Члан 7.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 021-43/2022
Нови Сад, 30. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1475.

На основу члана 58. Закона о утврђивању надлежности АП Војво-
дине („Службени гласник РС”, број: 99/09 и 67/12 – Одлука Уставног 
суда РС IУз 353/09), чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 
37/14), а у вези с чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АП Војво-
дине”, број: 54/21, 7/22- ребаланс буџета и 37/22- ребаланс буџета) 
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1476.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и  36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14) и члана 124. став 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС”, број: 25/19), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Статут Дома здравља „Рума“ Рума, који 
је донео Управни одбор Дома здравља „Рума“ Рума, на седници 
одржаној 28. јула 2022. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-151/2022
Нови Сад, 30. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1477.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и  36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14) и члана 124. став 2. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС”, број: 25/19), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Статут Специјалне болнице за рехаби-
литацију „Русанда“ Меленци, који је донео Управни одбор Спе-
цијалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци, на сед-
ници одржаној 29. септембра 2021. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-824/2022
Нови Сад, 30. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1478.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и  36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14) и члана 124. став 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС”, брoj: 25/19), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Статут Завода за јавно здравље Панчево, 
који је донео Управни одбор Завода за јавно здравље Панчево, на 
седници одржаној 18. октобра 2022. године.

ПОСЕБНИ ДЕО

и члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са де-
цом („Службени гласник РС”, број: 113/17, 50/18, 46/21-одлука УС, 
51/21-одлука УС, 53/21-одлука УС и 66/21), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА 

СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ 
ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА  ИЛИ 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о додели бесповратних средстава породицама у који-
ма се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања 
или за унапређење услова становања на територији Аутономне 

покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, 
број: 4/22) у члану 3. став 2. број: „250.000.000,00“ замењује се 
бројем: „262.000.000,00“.

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу АП Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 553-513/2022
Нови Сад, 30. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-807/2022
Нови Сад, 30. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1479.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14, 54/14 – др. одлу-
ка, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези с чланом 56. ст. 1. и 4. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне само-
управе („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), као и с чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 30. новембра 2022. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Иван Радин, поставља се за вршиоца дужности помоћника по-
крајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, 
на период од три месеца.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-132/2022
Нови Сад, 30. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1480.

На основу члана 7. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени 
лист АПВ”, бр. 2/10 и 23/18), као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 20/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 30. 
новембра 2022. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Наташа Сарић, професорка биологије, разрешава се дужности 
вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту 
природе, Нови Сад, истеком периода на који је именована.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-45/2022
Нови Сад, 30. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1481.

На основу члана 13. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о осни-
вању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени лист АПВ”, 
бр. 2/10 и 23/18), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 20/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 30. новембра 2022. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Жељка Јеличић Маринковић, доктор биолошких наука, именује се за 
вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту природе, 
Нови Сад, до именовања директора, а најдуже на период од годину дана.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-46/2022
Нови Сад, 30. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1482.

На основу члана 7. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени 
лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18), као и члана 32. тачка 12. и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 30. новембра 2022. године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Жељка Јеличић Маринковић разрешава се дужности члана 
Управног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови 
Сад, из реда запослених, подношењем писмене оставке.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-862/2022
Нови Сад, 30. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1483.

На основу члана 7. ст. 1. и 2. и члана 9. ст. 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту 
природе („Службени лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18), као и члана 32. 
тачка 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 30. новембра 2022. године, д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Катарина Драгаш, мастер еколог, именује се за члана Управног 
одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, из 
реда запослених, до истека мандата Управног одбора Покрајин-
ског завода за заштиту природе, Нови Сад.
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II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-863/2022
Нови Сад, 30. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1484.

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), По-
крајинска влада, на седници одржаној 30. новембра 2022. године,            
д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Николина Ивошевић, дипл. економисткиња, разрешава се 
дужности чланице Надзорног одбора Опште болнице Суботица, 
Суботица, на лични захтев, на коју је именована као представник 
оснивача.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-36
Нови Сад, 30. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1485

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 30. новембра 2022. године, д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Филип Зарубица, дипл. економиста, именује се за члана Над-
зорног одбора Опште болнице Суботица, Суботица, представни-
ка оснивача, до истека мандата Управног одбора.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-37
Нови Сад, 30. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1486.

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), чла-
на 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 54/21, 7/22 и 37/2022), као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 30. 
новембра 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. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 
1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска 
активност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у 
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална 
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
номскa класификацијa 464 Дотације организацијама за обавезно 
социјално осигурање, 4642 Капиталне дотације организацијама 
за обавезно социјално осигурање, износ од 2.884.472,85 динара 
(словима: два милиона осам стотина осамдесет четири хиљаде 
четири стотине седамсет два динара и 85/100), због недовољно 
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене 
из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећа-
ва се за 2.884.472,85 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 финан-
сија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџет-
ске резерве, у износу и распореду према буџетским класифика-
цијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Универзитетском 
клиничком центру Војводина, Нови Сад за обезбеђење неопход-
них средстава за једнократно и превремено отплаћивање кре-
дита.

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

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-195
Нови Сад, 30. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1487.

На основу члана 70. 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. 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21, 7/22 и 37/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 30. новембра 
2022. године,   д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
127 БРОЈ: 401-304/2022-06,

ОД 12. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ 

1. У Решењу о употреби средстава сталне буџетске резерве 127 
БРОЈ: 401-304/2022-06, од 12. октобра 2022. године („Сл. лист АП 
Војводине”, број: 43/22) у тачки 1. став 1. бројке и речи: „5113 Ка-

питално одржавање зграда и објеката у износу од 34.369.192,78 
динара и 5114 Пројектно планирање у износу од 1.000.000,00 ди-
нара”, замењују се бројкама и речима: „5113 Капитално одржа-
вање зграда и објеката у износу од 32.209.192,78 динара и 5114 
Пројектно планирање у износу од 3.160.000,00 динара”, а у тачки 
2. бројка „25” замењује се бројком: „9”.

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај и Покрајински секретаријат за финансије.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-304/2022-06/1
Нови Сад, 30. новембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

OGLASNI DEO

1488.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број: 
54/21, 07/22 и 37/21-ребаланс), члана 43. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 
37/14, 54/14 ‒ др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), Покрајинског 
акционог плана запошљавања у Аутономној покрајини Војводи-
ни за 2022. годину и члана 3. Правилника о додели бесповратних 
средстава туристичким организацијама локалних самоуправа 
на територији Аутономне покрајине Војводине за јачање капа-
цитета туристичких организација у 2022.години број:  144-401-
7088/2022-03 од 03.11.2022. године, („Службени лист АПВ”, бр. 
47/2022), Покрајински секретаријат за привреду и туризам  р а с 
п и с у ј е:

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЛОКАЛНИХ 
САМОУПРАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ 

ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ТУРИСТИЧКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
У 2022. ГОДИНИ

Број: 144-401-7088 /2022-03

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат)  додељује бесповратна средства обезбеђе-
на Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине 
за 2022. годину, у разделу 16, Програм 0803 – Активна политика 
запошљавања, Програмска активност 1001 – Активна политика 
запошљавања у АП Војводини, Економска класификација 463 
– Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти, у зносу од 3.000.000,00 
динара и Програма 1507 – Уређење и развој у области туризма,  
Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала 
Аутономне покрајине Војводине, Економска класификација 463 
– Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 – Капитал-
ни трансфери осталим нивоима власти, у износу од 1.000.000,00 
динара.

1. ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава турис-
тичким организацијама локалних самоуправа на територији Ау-
тономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Конкурс) је јачања 
њихових капацитета кроз финасирање стручне праксе и јачање 
техничке опремљености.  

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Бесповратна средства су намењена за подршку туристичким 
организацијама локалних самоуправа на територији АП Војво-
дине за:   

А) јачање људских (стручних)  капацитета туристичких 
организација кроз финансирање стручне праксе лица 
која се налазе на евиденцији Националне службе за за-
пошљавање на територији  АП Војводине;

Б) јачање техничких капацитета туристичких организа-
ција кроз набавку рачунарске опреме.  

Бесповратна средства за намену из овог члана под  А) се до-
дељују  за исплату новчане помоћи и трошкова превоза, као и 
трошкова осигурања за случај повреде на раду и за случај профе-
сионалне болести лица на стручној пракси.

Бесповратна средства за намену из овог члана под Б) се до-
дељују за набавку рачунарске опреме на основу предрачуна/по-
нуде/предуговора са добављачем.  

3. ПРАВО И УСЛОВИ  УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ  

Право учешћа на Конкурсу имају туристичке организације ло-
калних самоуправа на  територији АП Војводине уписанe у  на-
длежни регистар  као јавне службе, односно којима је оснивач  
локална самоуправа. 

Туристичка организација може поднети једну пријаву за  једну 
или за oбе намене из тачке 2. овог конкурса.
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Услови учешћа на Конкурсу прописани су Правилником о до-
дели бесповратних средстава  туристичким организацијама ло-
калних самоуправа са територије Аутономне покрајине Војводи-
не за јачање капацитета туристичих организација у 2022. години 
(у даљем тексту: Правилник). Правилник се преузима на интер-
нет презентацији Секретаријата www.spriv.gov.rs 

4. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ 

Секретаријат додељује бесповратна средства Туристичким ор-
ганизацијама у укупном износу од 3.000.000,00 динара за намену  
средстава из тачке 2. овог конкурса под А), и 1.000.000,00 динара 
за намену средстава из тачке 2. овог конкуса под Б).

Износ средстава под А)  

Средства у укупном  износу од 3.000.000,00 динара додељују 
се за финансирање стручне праксе  незапослених лица, која се 
налази на евиденцији Националне службе за запошљавање са те-
риторије АП Војводине, у трајању од 12 месеци.

Под исплатом из претходног става сматра се: исплата износа 
новчане накнаде у бруто износу од 47.700,00 динара месечно, у 
који су укључени путни трошкови лица на стручној пракси, као 
и обрачун доприноса за случај повреде на раду и професионалне 
болести, у складу са законом. 

 
Износ средстава под Б) 

Средства се додељују   у висини до  100 одсто од укупне вред-
ности без ПДВ и без других зависних трошкова, а у износу од 
најмање 50.000,00 динара до највише 100.000,00 динара на име 
трошкова набавке рачунарске опреме за десктоп рачунаре,  пре-
носне  рачунаре и  штампаче. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ

Обавезна документација која се подноси на Конкурс прописана 
је Правилником.  

6. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ 

Образац пријаве  и образац изјаве се преузимају на интернет 
презентацији Секретаријата: www.spriv.vojvodina.gov.rs. 

Образац пријаве, образац изјаве и сва потребна документација 
се достављају поштом  на адресу: Покрајински секретаријат за 
привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови 
Сад, са назнакoм на лицу коверте „ЈАВНИ КОНКУРС   -  ТУРИС-
ТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ“- НЕ ОТВАРАТИ, или лично предајом 
на Писарници покрајинских органа управе на истој адреси, сва-
ког радног дана од 9 до 14 сати. 

Рок за подношење пријаве је до 09.12.2022. године.

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секрета-
ријату за привреду и туризам путем телефона  021/487-4145 - за 
стручну праксу и 021/487-4248 - за набавку рачунарске опреме,  
радним даном од 10 до 14 сати.
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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

1473. Одлука о престанку рада Службе за буџетску инспек-
цију Аутономне покрајине Војводине 

1474. Одлука о изменама и допуни Одлуке о Управи за 
заједничке послове покрајинских органа 

1475. Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних сред-
става породицама у којима се роди треће или четврто 
дете за решавање стамбеног питања или унапређење 
услова становања на територији Аутономне покраји-
не Војводине за 2022. годину 

 ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1476. Решење о давању сагласности на Статут Дома 
здравља „Рума“ Рума 

1477. Решење о давању сагласности на Статут Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци 

1478. Решење о давању сагласности на Статут Завода за јав-
но здравље Панчево

1479. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за урбанизам и заштиту жи-
вотне средине 

1480. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад

1481. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад 

1482. Решење о разрешењу члана Управног одбора По-
крајинског завода за заштиту природе, Нови Сад

1483. Решење о именовању члана Управног одбора По-
крајинског завода за заштиту природе, Нови Сад

1484. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Опште 
болнице Суботица, Суботица

1485. Решење о именовању члана Надзорног одбора Опште 
болнице Суботица, Суботица

1486. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-195 

1487. Решење о изменама Решења о употреби средстава 
сталне буџетске резерве 127 број: 401-304/2022-06 

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

1488. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава ту-
ристичким организацијама локалних самоуправа са 
територије АП Војводине за јачање капацитета ту-
ристичких организација у 2022. години.
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