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325.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад („Службени лист АПВ“, број 13/10) и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/2010),

Влада Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 8. 
јуна 2011. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Извештај о пословању и Завршни рачун 
Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вешти-
нама, Нови Сад за 2010. годину, који је усвојио привремени Уп-
равни одбор Едукативног центра за обуке у професионалним и 
радним вештинама, Нови Сад на четвртој редовној седници одр-
жаној  дана 11.03.2011. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-244/2011 
Нови Сад, 8. јун 2011. године 

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

326.

На основу члана 30. тачка 10. и 11. и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 
247. Закона о раду („Службени гласник РС“, број: 24/05 и 61/05), 

Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
8. јуна 2011. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Овлашћује се покрајински секретар за здравство, социјалну 
политику и демографију да у име оснивача закључује колективне 
уговоре код послодавца за здравствене установе које на терито-
рији Аутономне Покрајине Војводине обављају здравствену де-
латност на секундарном и терцијарном нивоу и за здравствене 
установе које обављају здравствену делатност која се обавља на 
више нивоа и за установе социјалне заштите које на територији 
Аутономне Покрајине Војводине обављају смештај корисника.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 031-122/2011 
Нови Сад, 8. јун 2011. године 

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р

327.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капи-
тална улагања Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 19/06), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени 
лист АПВ”, број: 4/2010), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
8. јуна 2011. године,  д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Фонда 
за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за 2011. 
годину, које је донео Управни одбор Фонда, на седници одржаној 
07. јуна 2011. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-6/2011 
Нови Сад, 8. јун 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

328.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за подрш-
ку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion 
– VIP“ («Службени лист АПВ«, број 14/04) и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 8. 
јуна 2011. године,  д о н е л а   ј е 
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Р Е Ш Е Њ Е

I

 Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Фонда за подрш-
ку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – 
VIP“, коју је донео Управни одбор Фонда за подршку инвестиција 
у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP“, на  седници 
одржаној  13. 05. 2011. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-37/2011 
Нови Сад, 8. јун 2011. године 

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

329.

 На основу члана 10.став 2. Одлуке о оснивању Фонда за подрш-
ку инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion 
– VIP» («Службени лист АПВ« број 14/04) и чл. 33 и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/2010), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 8. 
јуна 2011. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски извештај Фонда за подршку 
инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion – VIP» 
за 2010. годину, који је усвојио Управни одбор Фонда за подршку 
инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion – VIP», 
на  45. седници одржаној  дана 13. 05. 2011. године. 

II

 Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-100/2011 
Нови Сад, 8. јун 2011. године 

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

330.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капи-
тална улагања Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 19/06), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени 
лист АПВ”, број: 4/2010), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
8. јуна 2011. године,  д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за 

2011. годину, који је донео Управни одбор Фонда, на седници одр-
жаној 07. јуна  2011. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-40/2011 
Нови Сад, 8. јун 2011. године 

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

331.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 141. став 
2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 
107/05, 72/09-други закон, 88/10 и 99/10) и тачке II Одлуке преузи-
мању права и обавеза оснивача над здравственим установама које 
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку 
и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист 
АПВ“, број: 8/02 и 11/02),

Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
8. јуна 2011. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Клинике за 
стоматологију Војводине, коју је донео Управни одбор Клинике 
за стоматологије Војводине, на седници одржаној 08. новембра 
2010. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-338/2011 
Нови Сад, 8. јун 2011. године 

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

332.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 141. став 
2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 
107/05, 72/09-други закон, 88/10 и 99/10) и у вези са чланом 1. став 
2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Кикинда („Служ-
бени лист АПВ“, број 11/06),

Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
8. јуна 2011. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни Статута За-
вода за јавно здравље Кикинда, коју је донео Управни одбор Заво-
да за јавно здравље Кикинда, на седници одржаној 09. новембра 
2010. године. 
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-337/2011 
 
Нови Сад, 8. јун 2011. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

333.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 141. став 
2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 
107/05, 72/09-други закон, 88/10 и 99/10) и у вези са чланом 1. став 
2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Зрењанин („Служ-
бени лист АПВ“, број 11/06),

Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
8. јуна 2011. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни Статута 
Завода за јавно здравље Зрењанин, коју је донео Управни одбор 
Завода за јавно здравље Зрењанин, на седници одржаној 02. де-
цембра 2010. године. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-336/2011 
Нови Сад, 8. јун 2011. године 

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

334.

На основу члана 20. Закона о социјалној заштити (‘’Службени 
гласник РС’’, брoj 24/11) и члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
8. јуна 2011. године,  д о н е л а  је

 
Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Програм унапређења социјалне 
заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2011. години ( у 
даљем тексту: Програм), мере и активности за подстицај и развој 
постојећих и нових услуга социјалне заштите, обим средстава за 
спровођење овог програма и начин њиховог коришћења. 

II

Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.

III

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’. 

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 55-31/2011 
Нови Сад, 8. јун 2011. године 

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ 
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
 У 2011. ГОДИНИ

I

Програм унапређења социјалне заштите у Аутономној 
Покрајини Војводини у 2011. години (у даљем тексту: Програм), 
обухвата мере и активности за подстицај и развој постојећих и 
нових услуга социјалне заштите, обим средстава за спровођење 
овог Програма и начин њиховог коришћења. 

II

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2011. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 
23/10),  у оквиру раздела Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију, економска класификација 463 
– Трансфери осталим нивоима власти и Финансијским планом 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију за 2011. годину планирана су средства у износу од 
15.000.000,00 динара за реализацију Програма.

III

Стратегијом развоја социјалне заштите (‘’Службени гласник 
РС’’, број 108/05), као један од стратешких праваца развоја рефор-
ме система социјалне заштите утврђено је обезбеђење квалитет-
них услуга у социјалној заштити. 

Обезбеђење квалитетних услуга, у складу са наведеном Стра-
тегијом подразумева:подстицање развоја развоврсних социјал-
них услуга у заједници, увођење нових услуга социјалне заштите 
у оквиру постојећих институција и служби социјалне заштите, 
израду стандарда и унапређење квалитета услуга које се пружају 
у оквиру институција и служби социјалне заштите, подржавање и 
афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих гру-
па и подстицање развоја хранитељства, усвојења, услуга дневних 
центара, кућне неге и помоћи и других услуга социјалне заштите, 
дефинисање и повезивање услуга различитих сектора и подсис-
тема на свим нивоима и увођење ефикасног система жалби.  

IV

Средства планирана Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину за реа-
лизацију Програма користиће се за финансирање мера и актив-
ности установа социјалне заштите које пружају услуге домског 
смештаја на територији Аутономне Покрајине Војводине.

 Циљ мера и активности које се финансирају је подстицај и раз-
вој постојећих и нових услуга социјалне заштите којима се обез-
беђује пружање адекватне, квалитетне услуге у складу са специ-
фичним потребама корисника путем унапређења услова живота 
и безбедности корисника побољшањем стања објеката, набавком 
опреме и превозних средстава.



Страна 560 - Број 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 15. јун 2011.

V

Средства из тачке II овог Програма у укупном износу од 
15.000.000,00 динара додељују се путем јавног конкурса устано-
вама социјалне заштите које пружају услуге домског смештаја 
чије је седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине 
који расписује Покрајински секретаријат за здравство, социјалну 
политику и демографију.

Јавни конкурс из става 1. ове тачке спроводи се у складу са 
Правилником о поступку и критеријумима за доделу средстава 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију за област социјалне политике и демографије број: 
129-401-802/2011 од 13. маја 2011. године.

VI

Услови и начин коришћења средстава из тачке II овог Програ-
ма утврђују се уговором који корисници средстава додељених по 
јавном конкурсу закључују са Покрајинским секретаријатом за 
здравство, социјалну политику и демографију.

Исплату средстава из тачке II овог Програма вршиће Покрајин-
ски секретаријат за здравство, социјалну политику и демогра-
фију у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне 
Покрајине Војводине за 2011. годину.

335.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 141. став 
2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 
107/05, 72/09-други закон, 88/10 и 99/10) и тачке II Одлуке преузи-
мању права и обавеза оснивача над здравственим установама које 
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку 
и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист 
АПВ“, број: 8/02 и 11/02),

Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
8. јуна 2011. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Одлуку о II изменама Статута Клиничког 
центра Војводине, коју је донео Управни одбор Клиничког центра 
Војводине, на седници одржаној 25. фебруара 2011. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-335/2011 
Нови Сад, 8. јун 2011. године 

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

336.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(“Службени гласник РС”, број 24/2011), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Геронтолошки центар у Бачкој Паланци 
(“Службени лист АПВ”, број 7/02) и члана 30. став 1. тачка 11. и 
члан 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ауто-
номне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/2010), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
15. јуна 2011. године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ЉИЉАНА КАРАНОВИЋ, дипломирани правник из Бачке Па-
ланке, разрешава се дужности председника Надзорног одбора 
Геронтолошког центра у Бачкој Паланци, на коју је именована 
Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 
022-00513/2009 од 23. септембра 2009. године.

II

СВЕТЛАНА ЂУРЕТИЋ, професор разредне наставе из Бачке 
Паланке, именује се за председника Надзорног одбора Геронто-
лошког центра у Бачкој Паланци, као представник оснивача.

III

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-332/2011 
Нови Сад, 15. јун 2011. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

337.

На основу члaна 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(“Службени лист АПВ”, број 4/2010), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
8. јуна 2011. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНИКА 
СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ 

У НОВОМ САДУ

I

Др ЈАСНА ЈОВАНОВ,  р а з р е ш а в а  се дужности управника 
Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-339/2011 
Нови Сад, 8. јун 2011. године 

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.
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338.

На основу члaна 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(“Службени лист АПВ”, број 4/2010), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
8. јуна 2011. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНИКА СПОМЕН-ЗБИРКЕ
 ПАВЛА БЕЉАНСКОГ У НОВОМ САДУ

I

Др ЈАСНА ЈОВАНОВ, музејски саветник и доктор наука из ин-
тердисциплинарне области уметности и историјских наука,  и м е 
н у ј е  се за управника Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом 
Саду, на период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-340/2011
Нови Сад, 8. јун 2011. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

339.

На основу члана 13. тачка 12. Одлуке о оснивању Јавног пре-
дузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист 
АПВ“, број 10/02) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ», број 4/10), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
15. јуна 2011. године,  д о н е л а  је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма по-
словања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко плани-
рање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад 
за 2011. годину, које је донео Управни одбор Јавног предузећа за 
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за 
урбанизам Војводине» Нови Сад, на XI седници одржаној 10. јуна 
2011. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-39/2011 
Нови Сад, 15. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

340.

На основу члана 38. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 4/10 и 4/11) и 
члана 35. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 09/09-пре-
чишћен текст и 18/09-промена назива акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 04/2010),

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
15. јуна 2011. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

НОВКА МОЈИЋ   п о с т а в љ а   се   за подсекретара  Покрајин-
ског секретаријата за здравство, социјалну политику и демогра-
фију, на период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-89/2011 
Нови Сад, 15. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

341.

На основу члана 38. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 4/10 и 4/11) и 
члана 35. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ским службеницима („Службени лист АПВ“, број: 09/09-преч. 
текст и 18/09-промена назива акта) и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 04/10),

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
15. јуна 2011. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ВЕСНА ПИПЕРСКИ-ТУЦАКОВ поставља се за подсекретара 
Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локал-
ну самоуправу, на период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-90/2011 
Нови Сад, 15. јун 2011. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

342.

На основу члана 38. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 04/10 и 04/11) 
и члана 35. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
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ским службеницима (‘’Службени лист АПВ’’, број: 09/09 – пре-
чишћен текст и 18/09 – промена назива акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 04/10),

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
15. јуна 2011. године,  д о н е л а  ј е   

Р Е Ш Е Њ Е

I

РАДОСЛАВ ПЕТКОВИЋ п о с т а в љ а  с е  за подсекретара 
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, на 
период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-91/2011 
Нови Сад, 15. јун 2011. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

343.

На основу члана 38. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 04/10, 04/11), 
члана 35. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ским службеницима (‘’Службени лист АПВ’’, број: 09/09 - пре-
чишћен текст и 18/09 - промена назива акта) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број: 04/10),

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници  одржаној  
15. јуна 2011. године,   д о н е л а   ј е   

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДР СЛОБОДАН ПУЗОВИЋ п о с т а в љ а  с е за подсекретара 
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заш-
титу животне средине, на период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-92/2011 
Нови Сад, 15. јун 2011. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

344.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске Одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ», број 18/2010) и члана 30. та-
чка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број 4/2010),  

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
15. јуна 2011. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 

МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

I

ЖИВКО ГРОЗДАНИЋ, р а з р е ш а в а  се дужности директора 
Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

 Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-358/2011 
Нови Сад, 15. јун 2011. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

345.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске Одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ», брoj 18/2010) и члана 30. та-
чка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број 4/2010),  

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
15. јуна 2011. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА 
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ 

У НОВОМ САДУ

I

ВЛАДИМИР КОПИЦЛ, професор, и м е н у ј е  се за вршиоца 
дужности директора Музеја савремене уметности Војводине у 
Новом Саду.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

 Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-359/2011 
Нови Сад, 15. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

346.

На основу члана члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ», број 4/2010),  

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
15. јуна 2011. године,  д о н е л а   ј е 
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Р Е Ш Е Њ Е
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
 НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„ЈОВАН ПОПОВИЋ“  У КИКИНДИ
I

Разрешава се дужности председник Управног одбора Народне 
библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди:

- Др Оливер Стојаковић.

II

Именује се председник Управног одбора Народне библиотеке 
„Јован Поповић“ у Кикинди, до истека мандата Управном одбо-
ру:

- Владимир Томић, дипл. правник.

III

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-345/2011 
Нови Сад, 15. јун 2011. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

347.

На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/2010),  

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
15. јуна 2011. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

 „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ У КИКИНДИ

I

ЉИЉАНА МАРКОВЉЕВ, р а з р е ш а в а  се дужности врши-
оца дужности директора Народне библиотеке „Јован Поповић“ 
у Кикинди.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

 Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-360/2011 
Нови Сад, 15. јун 2011. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

348.

На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/2010),  

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
15. јуна 2011. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

 „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ У КИКИНДИ

I

РАДМИЛА ПЕРОВИЋ,  и м е н у ј е  се за вршиоца дужности 
директора Народне библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

 Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-361/2011 
Нови Сад, 15. јун 2011. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

349.

На основу члана 32. став 1. Статута Јавног предузећа „На-
ционални парк Фрушка гора“ који је донео Управни одбор Ја-
вног предузећа „Национални парк Фрушка гора“, дана 22. 04. 
2010. године и на који је Влада Аутономне Покрајине Војводинe 
дала сагласност Решењем број: 023-00036/2010 од 12. 05. 2010. 
године („Службени лист АПВ“, брoj: 9/2010) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводинe („Службени лист АПВ“, број: 4/2010), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
15. јуна 2011. године,   д о н е л a  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ  ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА“

I

ДУШАН ПАЈКИЋ, дипл. инж. технологије из Новог Сада, 
именује се за заменика директора Јавног предузећа „Национални 
парк Фрушка гора“, на период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-38/2011 
Нови Сад, 15. јун 2011. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

350.

На основу члана 130. став 3. и члана 134. Закона о здравстве-
ној заштити («Службени гласник РС», број: 107/05, 72/09-други 
закон, 88/10 и 99/10), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о осни-
вању Завода за јавно здравље Панчево (“Службени лист АПВ“, 
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број 11/06) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број 4/2010),

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
15. јуна  2011. године,  д о н е л а    је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др ЉИЉАНА ЛАЗИЋ, доктор медицине, специјалиста со-
цијалне медицине и менаџмента у здравству,  разрешава се дуж-
ности директора Завода за јавно здравље Панчево, на коју је име-
нована Одлуком о оснивању Завода за јавно здравље Панчево, 
број: 022-00349/2006 од 30. августа  2006. године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

 Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-362/2011 
Нови Сад, 15. јун 2011. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

351.

На основу члана 130. став 3. и члана 134. Закона о здравстве-
ној заштити («Службени гласник РС», број: 107/05, 72/09-други 
закон, 88/10 и 99/10), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о осни-
вању Завода за јавно здравље Панчево (“Службени лист АПВ“, 
број 11/06) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број 4/2010),

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
15. јуна 2011. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДР ЉИЉАНА ЛАЗИЋ, доктор медицине, специјалиста со-
цијалне медицине и менаџмента у здравству, именује се за вр-
шиоца дужности директора Завода за јавно здравље Панчево, на 
период од шест месеци.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

 Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-363/2011 
Нови Сад, 15. јун 2011. године 

Потпредседник
Владе АП Војводине

Мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

352.

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ‘’Службени гласник 
РС’’, број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), 
члана 21. став 1. тачка 1., члана 24. и члана 16. став 5. Закона о уџ-
беницима и другим наставним средствима („Службени гласник 

РС“ број 72/09.), чланом 14. став 1. Закона о националним савети-
ма националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009.), 
члана 53 став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и 
допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ број 4/2011), покрајински секретар за 
образовање, управу и националне заједнице д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА  ЧИТАНКА
  ЗА СЕДМИ  РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,

 НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ, 
АУТОРА  МАРЈЕНЕ КОРОШ 

И МАРИЈЕ АНДРАШИК

I

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК  
ЧИТАНКА за седми разред основне школе, на словачком језику, 
аутора Марјене Корош и Марије Андрашик и рецензената проф. 
др Јармила Ходолич, Марија Котваш и Вјера Пап, као уџбеник за 
наставни предмет Словачки језик за седми разред основне школе 
на словачком језику, од школске 2011/2012. године.

II

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

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  106-61-46/2011-01
Дана:  10.  06.  2011. године 

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели)

353.

На основу Решења Владе Аутономне Покрајине Војводине о 
употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2011-33 од 
6. априла 2011. године, чл. 19. и 20. ст. 1. и 4, чл. 23. и 24. ст. 2. и 3. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покраји-
не Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, бр. 23/10), 
члана 36. став 2. и члана 53. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (Службени лист АПВ“, бр. 4/10 и 4/11), 
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује 

 

КОНКУРС 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ
 И  ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА И ОПРЕМЕ 

И НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ
 У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ 

ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ 
ЗА 2011. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице ће, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину,  су-
финансирати текуће поправке и одржавање зграда и опреме и 
набавку машина и опреме у области високог образовања у АП 
Војводини. За ове намене одобрена су средства у укупном износу 
од 29.609.343,00 динара.   

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета АП Војводине за 2011. годину.

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

Средства се расподељују:
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1. За суфинансирање текућих поправки и одржавања згра-
да и опреме установа високог образовања – 16.709.343,00 
динара;

2. За набавку машина и опреме за установе високог образо-
вања – 12.900.000,00 динара.

Право учествовања на Конкурсу имају установе високог обра-
зовања у АП Војводини. 

КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ КОНКУРСА:

I  Расподела средстава врши се на основу следећих критерију-
ма:

1. врста, значај и разлог планираних радова по основу те-
кућих поправки и одржавања зграда и опреме или набав-
ке машина и опреме, као и њихов значај за наставно-на-
учни процес,

2. укупни трошкови потребни за реализацију,
3. постојање других извора за финансирање,
4. континуитет у финансирању програма (пројекта), од-

носно да се средства први пут траже за реализацију про-
грама (пројекта)

II  Посебни услови и критеријуми за разматрање пријава ус-
танова:

1. хаварије на објектима настале под утицајем елементар-
них непогода или старости,

2. хаварије на грејним, водоводним, канализационим, струј-
ним и другим инсталацијама и постројењима у згради 
установе,

3. хитност текућих поправки и одржавања зграда и опреме 
и хитност у набавци машина и опреме,

4. спремност установе да суфинансира текуће поправке и 
одржавање зграде и опреме, односно набавку машина и 
опреме. 

III  Подносилац пријаве, уз Упитник, треба да приложи:

1. кратак опис текућих поправки и одржавања зграда и оп-
реме или набавке машина и опреме; 

2. детаљан финансијски план, са прецизном специфика-
цијом радова, односно опреме и предрачуном трошкова;

3. фотокопију регистрације установе код надлежног органа 
са описом  делатности за коју је установа регистрована;

4. фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју. 

ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

О додели средстава одлучује покрајински секретар за обра-
зовање, управу и националне заједнице на предлог Комисије за 
спровођење Конкурса. Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца захтева, по потреби, затражи додатну документацију или 
информације, односно за доделу средстава одреди испуњење до-
датних услова.

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце захтева. 

За текуће поправке и одржавање зграда и опреме, као и набавку 
машина и опреме чија је вредност изнад износа који је Законом о 
буџету Републике Србије за 2011. годину ослобођен јавних набав-
ки, примењује се поступак јавних набавки, односно додела сред-
става у складу са прописима којима се регулишу јавне набавке. 
Конкурс је отворен током целе године, односно до утрошка сред-
става за наведене намене обезбеђених у буџету АП Војводине за 
2011. годину. Пријаве се подносе најкасније 30 дана пре планира-
ног рока за почетак реализације текућих поправки и одржавања 
зграда и опреме или набавку машина и опреме. Изузетно, рок за 
подношење пријава може бити и краћи ако постоје оправдани 
разлози који се односе на карактер, време и начин реализације.

Конкурс се објављује у “Службеном листу АПВ”, у дневним 

новинама “Дневник” и на званичној Web презентацији Секрета-
ријата. 

Пријаве се подносе на приложеном Упитнику.
Пријаве са  потребном документацијом  се подносе на адресу:  
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 

заједнице
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад 

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од 
стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Кон-
курса.

Образац упитника се може преузети на званичној Web презен-
тацији Покрајинског секретаријата за образовање, управу и наци-
оналне заједнице. 

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице

Број:  128-454-417/2011 
Дана:  17.05.2011. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Мgr. Deli Andor

(мр Андор Дели)

354.

На основу Решења Владе Аутономне Покрајине Војводине о 
употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2011-33 од 
6. априла 2011. године, чл. 19. и 20. ст. 1. и 4, чл. 23. и 24. ст. 2. и 3. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покраји-
не Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, бр. 23/10), 
члана 36. став 2. и члана 53. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (Службени лист АПВ“, бр. 4/10 и 4/11), 
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује 

КОНКУРС 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
 У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2011. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице ће, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, суфи-
нансирати програме и пројекте у области високог образовања на 
територији АП Војводине. За ове намене одобрена су средства у 
укупном износу од  8.841.577,00 динара.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета АП Војводине за 2011. годину.

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

А) Установе високог образовања 

1. За програме и пројекте установа високог образовања – 
5.778.000,00 динара, који износ је намењен за унапређење 
високог образовања кроз појединачне програме и пројек-
те установа, услуге образовања и усавршавања запосле-
них и услуге информисања. 

2. За програме и пројекте установа високог образовања – 
1.833.577,00 динара, који износ је намењен за обезбеђи-
вање материјала за образовање.

Право учествовања на Конкурсу имају установе високог обра-
зовања у АП Војводини. 

Б) Невладине организације и удружења студената

1. За програме и пројекте невладиних организација и уд-
ружења студената на нивоу високог образовања – 
1.230.000,00 динара, који износ је намењен за:
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• унапређивање високог образовања;
• обезбеђивање услова за подизање квалитета високог 

образовања; 
• побољшање услова рада невладиних организација и 

удружења студената у циљу реализације пројеката у 
области високог образовања;

• остваривање и успостављање међурегионалне и 
међународне сарадње у области високог образовања, 
и 

• обезбеђивање услова талентованим студентима, сту-
дентима са посебним потребама и студентима при-
падницима националних мањина.

Право учествовања на Конкурсу имају невладине организације 
и удружења студената у АП Војводини.

ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

I  Расподела средстава врши се на основу следећих критерију-
ма:

1. значај програма (пројекта) за унапређење високог обра-
зовања; 

2. укупни трошкови потребни за реализацију програма 
(пројекта),

3. постојање других извора за финансирање програма 
(пројекта),

4. континуитет у финансирању програма (пројекта), од-
носно да се средства први пут траже за реализацију про-
грама (пројекта)

II  Подносилац пријаве, уз Упитник, треба да приложи:

1. кратак опис програма (пројекта) са основним подаци-
ма (циљ, место и време одржавања скупа, организатор, 
тема/област/активности, исходи, одрживост, циљна гру-
па/учесници, позивно писмо и сл.);

2. детаљан финансијски план програма (пројекта);
3. фотокопију регистрације установе код надлежног органа 

са описом  делатности за коју је установа регистрована;
4. фотокопија потврде о пореском идентификационом 

броју. 

ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

О додели средстава одлучује покрајински секретар за обра-
зовање, управу и националне заједнице на предлог Комисије за 
спровођење Конкурса. Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца захтева, по потреби, затражи додатну документацију или 
информације, односно за доделу средстава одреди испуњење до-
датних услова.

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце захтева. 

Конкурс је отворен током током целе године, односно до ут-
рошка средстава за наведене намене обезбеђених у буџету АП 
Војводине за 2011. годину. Пријаве се подносе најкасније 30 дана 
пре планираног рока за почетак реализације програма (проје-
кта). Изузетно рок за подношење пријава може бити и краћи ако 
постоје оправдани разлози који се односе на карактер, време и 
начин реализације програма (пројекта).

Конкурс се објављује у “Службеном листу АПВ”, у дневним 
новинама “Дневник” и на званичној Web презентацији Секрета-
ријата. 

Пријаве се подносе на приложеном Упитнику.
Пријаве са  потребном документацијом  се подносе на адресу:  
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 

заједнице
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад 
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 

или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од 
стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Кон-
курса.

Образац упитника се може преузети на званичној Web презен-

тацији Покрајинског секретаријата за образовање, управу и наци-
оналне заједнице.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице

Број:  128-451-2948/2011-06
Дана:  16. маја 2011. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели)

355.      

На основу члана 7. раздео 12, чл.19. и 20. ст. 1. и 4, чл. 23. и 24. 
ст. 2. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, 
бр. 23/10 и 8/11 – ребаланс) и члана 36. став 2. и 53. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ“, бр. 4/10 и 4/11), Покрајински секретаријат за образовање, 
управу и нациналне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) 
расписује

            

КОНКУРС 
ЗА НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

 У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ
 У 2011. ГОДИНИ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ

 ЗА ДЕФИЦИТАРНА НАСТАВНИЧКА ЗАНИМАЊА 
У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2011. годину планирана су средства за 
накнаде за социјалну заштиту из буџета у области високог об-
разовања у АП Војводини у укупном износу од  3.327.000,00 ди-
нара. 

           Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са 
финансијским планом Секретаријата и ликвидним могућностима 
буџета АП Војводине за 2011.

   

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА:

А) Установе високог образовања  

1. Једнократна накнада за факултете у износу од 1.867.000,00 
динара.

Намена средстава:
   Средства  су намењена  факултету на којем се школују сту-

денти за наведена дефицитарна занимања, за једнократну накна-
ду студентима прве године основних студија који су стекли право 
финансирања из буџета.

Право учествовања на Конкурсу има факултет Универзите-
та у Новом Саду, на којем се школују студенти за дефицитарна 
наставничка занимања у основним школама и општеобразовним 
предметима у средњим школама везаним за природне науке, 
по званичним подацима Националне службе за запошљавање 
–Покрајинске службе за запошљавање, Нови Сад.

 
Расподела средстава врши се на основу следећих критеријума:

1. Број накнада не може бити већи од 35;
2.   Број бодова освојен на пријемном испиту;
3. Изабрани студенти су уписани у школској 2011/2012. го-

дини на факултет где се школују студенти за дефицитар-
на занимања и стекли су право финансирања из буџета 
на смеровима тих дефицитарних занимања.

Подносилац пријаве уз Упитник треба да приложи:
а)  Оверен списак уписаних студената који није већи од 35, са 

укупним  
     бројем освојених бодова на пријемном испиту; 
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б)  Фотокопију регистрације Установе код надлежног органа 
са описом  

     делатности за коју је установа регистрована;
в) Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју.

Уколико је списак пријављених студената, од стране факулте-
та мањи од 35, износ једнократне накнаде се увећава, с тим што 
износ не може бити већи од 100.000,00 динара по студенту.   

Б) Студенти појединци

1.  Једнократна накнада студентима у износу од 1.460.000,00 
динара.

Намена средстава:
Средства су намењена студентима прве године основних сту-

дија на смеровима наведених дефицитарних занимања, који су:
•	 у тешком социјалном положају, 
•	 припадници националних мањина, и 
•	 са посебним потребама

 
Право учествовања на Конкурсу имају студенти који су:

•	 Школске 2010/2011. године завршили средњу школу на 
територији АП Војводине;

•	 Студенти који су уписани у школској 2011/2012. години 
на факултет  Универзитета у Новом Саду, где се школују 
студенти за наведена дефицитарна занимања и  који су 
стекли право финансирања из буџета на смеровима тих 
дефицитарних занимања.
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УПИТНИК ЗА ФАКУЛТЕТ
ПО КОНКУРСУ ЗА НАКНАДУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ 

ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ У БУЏЕТСКОЈ 2011. ГОДИНИ ЗА ДЕФИЦИТАРНА НАСТАВНИЧКА 
ЗАНИМАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 

Високошколска
установа ( назив, 
седиште са адресом,
телефон/факс, е-mаil)

Високошколска
установа ( назив, 
седиште са адресом,
телефон/факс, е-mаil)

Одговорно лице
Декан/директор
(име, број телефона,
e-mail)

Одговорно лице
Декан/директор
(име, број телефона,
e-mail)

Број буџетског рачунаБрој буџетског рачуна

ПИБ установеПИБ установе

Матични број
установе
Матични број
установе

II  ИЗЈАВА

О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ПОКРАЈИНСКИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ОДОБРИО СРЕДСТВА ПО КОНКУРСУ

1. да ће наменски утрошити додељена средства;

2. да ће доставити оверен списак студената са износима помоћи, са назнаком да је помоћ доделио 
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице.

Датум ДЕКАН
М.П.

_________________ ____________________________

   III ПРИЛОЗИ

1. Списак студената за социјалну помоћ са фотокопијом потврде о  просечним примањима по члану 
домаћинства студента

2. Фотокопију регистрације Установе код надлежног органа са описом   делатности за коју је установа 
регистрована

3. Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју



15. јун 2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 10 - Страна 569

УПИТНИК ЗА СТУДЕНТЕ
ПО КОНКУРСУ ЗА НАКНАДУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ 

ОБРАЗОВАЊА АП ВОЈВОДИНЕ У БУЏЕТСКОЈ 2011. ГОДИНИ ЗА ДЕФИЦИТАРНА НАСТАВНИЧКА 
ЗАНИМАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 

Име (име једног родитеља) и 
презиме студента и адреса

Матични број студента

Број телефона и e-mail адреса

Факултет на којем је студент 
положио пријемни испит

Број освојених бодова на 
пријемном испиту

Датум                    ПОТПИС СТУДЕНТА
                         

II ПРИЛОЗИ

1. Оверену потврду факултета о положеном пријемном испиту са освојеним бројем бодова у школској 
2011/2012. године

2. Оверена потврда о завршеној средњој школи у школској 2010/2011. години

Покрајински секретаријат за образовање, управу и нациналне заједнице

Број:128-451-3096/2011-06  
Дана: 09. јуна 2011. године  

356.

На основу члана 2. Правилника о критеријумима за суфинан-
сирање радних места истраживача-повратника из иностранства, 
од 08. фебруара 2010. године, Покрајински секретаријат за науку 
и технолошки развој расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДНИХ МЕСТА 

ИСТРАЖИВАЧА-ПОВРАТНИКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

1. Истраживачем-повратником из иностранства се сматра 
лице које испуњава следеће услове:

-да је непрекидно, најмање 5 година, провело у ино-
странству обављајући делатност везану за стручно 
усавршавање или научну продукцију у области за 
коју се предлаже

-да стеченим научним звањем и научном продукцијом 
испуњава услове за предложено радно место.

2. Право пријаљивања кандидата имају регистроване науч-
но истраживачке организације са територије АП Војво-
дине које су донеле одлуку о потреби прихватања канди-
дата и имају писмену сагласност кандидата за ангажо-
вање у тој научно истраживачкој установи из следећих 
области посебног приоритета по Програмском елаборату 
‘’400 младих истраживача за пут ка европској интегра-
цији’’:
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- економски менаџмент     - моделовање технолошких процеса
- психогогија      - сточарство и ветеринарство
- индустријски системи и менаџмент     - наука о образовању
- управљање системима     - технологије и материјали у машинству
- електроенергетика, електроника и телекомуникације                              - механизација и конструкционо машинство
- конструкције у грађевинарству, хидротехника,                                         - информациони системи и нжењеринг
  геотехника и саобраћајнице                                                                           - наука о језику
- техничка механика                                                                                          - наука о књижевности
- заштита животне средине                                                                              - међународно јавно право
- гинекологија и акушерство                                                                            - европско право
- офталмологија                                                                                                  - процесна и топлотна техника
- радионуклиди и заштита од зрачења                                                            - архитектура и урбанизам
- нанотехнологије и нови неуређени материјали                                           - керамички и полимерни материјали
- ботаника са микробиологијом и хидрологијом                                           - информатика
- туризам                                                                                                              - хербологија
- ратарство и повртарство                                                                                 - информационе технологије и друштво
- неорганска хемија и биохемија
- органска и аналитичка хемија

3. Предност приликом одлучивања имају они кандидати 
који су пре одласка у иностранство већ обављали делат-
ност у научно истраживачким институцијама и чија је 
научна продукција значајним делом реализована у прио-
ритетној области наведеној у тачки 2. овог конкурса.

4. Радно место истраживача-повратника биће финансирано 
на следећи начин: прва половина периода на који је ис-
траживач изабран у звање у целини ће се финансирати од 
стране Покрајинског секретаријата за науку и технолош-
ки развој, а друга половина у целини ће се финансирати 
од стране научно-истраживачке организације која засни-
ва радни однос са кандидатом.

5.  Суфинансирање радних места биће одобрено у складу са 
структуром буџета Владе АП Војводине и финансијским 
могућностима Покрајинског секретаријата за науку и 
технолошки развој За ове намене Финансијским планом 
Покрајинског секретаријата за науку и технолошки раз-
вој планирана су средства у износу од 2.000.000,00 дина-
ра за 2011. годину.

Потребна документација:
- Потписан и оверен образац пријаве научноистраживачке 

институције
- Одлука о потреби прихватања кандидата
- Писмена сагласност кандидата за ангажовање на предло-

женом радном месту у научно истраживачкој установи
- Стручна биографија кандидата са научном продукцијом

*   *   *

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања до попуне 
места.

Пријаве у два примерка и потребна документација се подно-
се Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој на 
адресу: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, 
Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
За додатне информације можете се обратити Биљани Јуриба-

шић, на телефон 021/487-4575, или на e-mail: biljana.juribasic@
vojvodina.gov.rs.

357.

У циљу развоја и подршке међународној сарадњи научних ин-
ституција из АП Војводине, а на основу члана 3. Правилника о 
критеријумима за суфинансирање активности међународне са-
радње, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА

 АКТИВНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

1.

Предлоге активности међународне сарадње пријављују регис-
троване научноистраживачке организације са територије  АП 
Војводине, а изузетно и друге институције које се баве научно-
истраживачким радом и према посебној одлуци Секретаријата, 
а у складу са Правилником о критеријумима за суфинансирање 
активности међународне сарадње. За ове намене Финансијским 
планом Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој 
планирана су средства у износу од 2.000.000,00  динара за 2011. 
годину.

Пријава предлога активности међународне сарадње садржи:

	Назив институције подносиоца предлога активности 
међународне сарадње

	Назив предлога активности међународне сарадње
	Име и презиме руководиоца активности међународне са-

радње из АП Војводине
	Назив програма за који се конкурише
	Назив партнера из иностранства
	Сагласност страног партнера о предлогу заједничког 

пројекта (релевантни део из предлога пројекта који се од-
носи на учеснике на пројекту за већ пријављене пројек-
те односно писмо о намерама или адекватан документ за 
пројекте који су у фази припреме)

	Релевантни део из предлога пројекта са следећим пода-
цима: општи подаци о пројекту, кратак садржај проје-
кта, основне пројектне активности и циљеви који ће се 
постићи пројектом као и списак институција учесница 
на пројекту, што ће бити коришћено као основни мате-
ријал за прибављање мишљења експерата који ће дати 
релевантну оцену (до 10 страна) 

2.

Пријаве и потребна документација се подносе на адресу: Пок-
рајински секретаријат за науку и технолошки развој, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, у два примерка на e-mail: 
dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs на обрасцу који се може преузети 
на сајту Покрајинског секретаријата за науку и технолошки 
развој (http://apv-nauka.ns.ac.rs). На истом сајту налази се и текст 
Правилника о критеријумима за суфинансирање активности 
међународне сарадње.

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са 
Јавним позивом и правилником о суфиансирању активности 
међународне сарадње.

За додатне информације можете се обратити на телефон 
021/487-4576 мр Драгици Колџин или питање послати на e-mail: 
dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs.
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358.

На основу члана 19. став 1. и члана 20. став 1. и 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војво-
дине за 2011. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 23/10), члана 
5. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Ауто-
номне Покрајине Војводине за 2011. годину (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 8/11) и члана 36. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10 и 
4/11), покрајински секретар за здравство, социјалну политику и 
демографију доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Покреће се поступак за доделу средстава путем јавног конкурса 
из буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину за об-
ласт социјалне политике и демографије планираних на следећим 
позицијама раздела 10- Покрајински секретаријат за здравство, 
социјалну политику и демографију, Покрајинске скупштинске 
одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 
2011. годину и Финансијском плану Покрајинског секретаријатa 
за здравство, социјалну политику и демографију за 2011. годину:

- позиција 306-Дотације невладиним организацијама, еко-
номска класификација 481-3 Инвалидске хуманитарне и 
друге невладине организације у износу од 8.000.000,00 
динара,

- позиција 306-Дотације невладиним организацијама, еко-
номска класификација 481-4 Невладине организације 
које учествују у реализацији програма посебних облика 
социјалне заштите у износу од 14.600.000,00 динара,  

- позиција 305- Трансфери осталим нивоима власти, еко-
номска класификација 463 у износу од 30.000.000,00 ди-
нара, и 

- позиција 292-Дотације невладиним организацијама, еко-
номска класификација 481 у износу од 3.000.000,00 ди-
нара. 

II

Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2011. годину у оквиру раздела 
10-Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију и Финансијским планом Покрајинског секрета-
ријата за здравство, социјалну политику и демографију за 2011. 
годину за намене из тачке I овог решења планирана су средства у 
укупном износу од 55.600.000,00 динара.

Средства у износу од 55.600.000,00 динара доделиће се за област 
социјалне политике и демографије корисницима путем јавног 
конкурса по поступку и критеријумима утврђеним Правилником 
о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију 
за област социјалне политике и демографије (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 7/11).

III

Средства из тачке II овог решења додељују се за суфинанси-
рање, односно финансирање програма и пројеката према сле-
дећем распореду:

- за реализацију посебних облика социјалне заштите у скла-
ду са Покрајинском уредбом о посебним облицима со-
цијалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини 
(‘’Службени лист АПВ’’, број 17/02 и 18/09-измена на-
зива акта), у износу од 29.600.000,00 динара,

- за реализацију мера и активности утврђених Програмом 
унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини 
Војводини у 2011. години број:55-31/2011 од 8. јуна 2011. 
године, у износу од 15.000.000,00 динара,

- за финансирање, односно суфинансирање програмских ак-
тивности, пројеката и функционалних расхода удружења 
грађана у укупном износу од 11.000.000,00 у следећим 

областима:
1. социјална заштита у износу од 8.000.000,00 динара
2. за развој демографије у износу од 3.000.000,00 ди-

нара
распоређених према позицијама и економским класи-

фикацијама из тачке  I овог решења. 

IV

Секретаријат ће суфинансирати, односно финансирати про-
граме и пројекте којим се реализују посебни облици социјалне 
заштите у складу са чланом 2. став 1. тачке 2. до 8. Покрајинске 
уредбе о посебним облицима социјалне заштите у Аутономној 
Покрајини Војводини у укупном износу од 29.600.000,00 динара 
од чега:установама социјалне заштите у износу од 15.000.000,00 
динара и удружењима грађана у износу од 14.600.000,00 динара за 
следеће посебне облике социјалне заштите:   

- унапређивање комуникације са јавношћу, њено подсти-
цање и укључивање у јавне акције,

- омогућавање координације рада различитих ресурса у 
интегралној социјалној заштити становништва,

- креирање нових алтернативних програма социјалне заш-
тите

- реализација пројеката појединих проблемских подручја 
рада као што су следеће групе проблема и корисника:

- породице у ризику од дезинтеграције, у разводним и 
постразводним споровима,

- насиље у породици,
- деца и млади у сукобу са законом,
- деца и млади у породичном и домском смештају,
- злостављана и занемаривана деца,
- психички и физички ометена деца, млади и одрасли, и
- услуге и помоћ старим лицима.
- развијање програма оспособљавања за волонтерски рад,
- отварање дневних боравака, у оквиру установа за смештај 

корисника, за краткорочни смештај деце или одраслих 
лица са посебним потребама, како би се олакшла ситу-
ација у породицама у којима живе, и

- организовање патронажних служби у оквиру установа за 
смештај корисника.

V

Секретаријат ће суфинансирати, односно финансирати про-
граме и пројекте којим се реализују мерe и активности устано-
ва социјалне заштите које пружају услуге домског смештаја на 
територији Аутономне Покрајине Војводине у укупном износу 
од 15.00.000.000,00 динара које су усмерене на подстицај и раз-
вој постојећих и нових услуга социјалне заштите којима се обез-
беђује пружање адекватне, квалитетне услуге у складу са специ-
фичним потребама корисника путем унапређења услова живота 
и безбедности корисника побољшањем стања објеката, набавком 
опреме и превозних средстава у складу са Програмом унапређења 
социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2011. го-
дини број:55-31/2011 од 8. јуна 2011. године.

VI

Секретаријат ће суфинансирати, односно финансирати про-
граме и пројекте и функционалне расходе удружењима грађана у 
укупном износу од 11.000.000,00  динара од чега:

- у области социјалне заштите у укупном износу од 
8.000.000,00 динара којима се доприноси заштити, 
унапређењу социјално-економског и друштвеног поло-
жаја, рехабилитацији и социјализацији инвалида, лица 
у стању социјалне потребе и лица којима је потребна по-
себна друштвена подршка инвалидским, хуманитарним 
и другим удружењима грађана,

- у области демографије у укупном износу од 3.000.000,00 
динара за заштиту деце, унапређење дечјег стваралаш-
тва, промовисање и заштиту права деце и младих, по-
бољшање коришћења слободног времена деце бољом 
културном и спортско-рекреативном понудом, промо-
висање и афирмацију локалне популационе полити-
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ке, побољшање услова за задовољење основних пот-
реба деце, унапређење демографског развоја и попула-
ционе политике и остале програме и пројекте усмерене 
на унапређење демографског развоја и друштвене бриге 
о деци.

VII

Секретаријат ће расписати два јавна конкурса за доделу сред-
става у области социјалне политике и демографије и то за намене 
утврђене тачкама IV и V овог решења и тачки VI овог решења.

Јавни конкурси ће бити објављени у “Службеном листу Ау-
тономне Покрајине Војводине”, дневном листу “Дневник” и на 
Интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство, со-
цијалну политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs 
и истим ће бити утврђен рок за подношење пријава на конкурс.

VIII

Пријаве на јавни конкурс подносе се на обрасцима који су сас-
тавни део конкурса, а могу се добити у Покрајинском секретари-
јату за здравство, социјалну политику и демографију, Нови Сад, 
Булевар Михаила Пупина 16, или на web адреси:www.zdravstvo.
vojvodina.gov.rs.

IX

Након спроведеног јавног конкурса решење о додели средстава 
доноси покрајински секретар за здравство, социјалну политику и 
демографију, на основу предлога Комисије која спроводи посту-
пак јавног конкурса за доделу средстава.

Решење покрајинског секретара је коначно. 
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 

демографију ће о резултатима конкурса писмено обавестити под-
носиоце пријава

X

Ово решење примењује се од 9. јуна 2011. године и објавиће се у 
‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број:129-401-1275/2011
Дана:8. јуна 2011. године

Покрајински секретар
Др Атила Ченгери,с.р.

(Dr. Csengeri Attila)

359.

На основу члана 19. и члана 20. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. го-
дину (‘’Службени лист АПВ’’, број 23/10), члана 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине 
Војводине за 2011. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 8/11), 
члана 4. Правилника о поступку и критеријумима за доделу 
средстава Покрајинског секретаријата за здравство социјалну 
политику и демографију за област социјалне политике и демогра-
фије (‘’Службени лист АПВ’’, број 7/11) и Решења о покретању 
поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајин-
ског секретаријата за здравство, социјалну политику и демогра-
фију број:129-401-1275/2011 од 8. јуна 2011. године, Покрајински 
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију 
расписује

К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО

 ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА И 
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И 
ДЕМОГРАФИЈЕ  У 2011. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију ће у складу са Финансијским планом Покрајинског 
секретаријата за социјалну политику и демографију за 2011. годи-
ну и финансијским могућностима у буџетској 2011. години суфи-
нансирати, односно финансирати програме и пројекте удружења 
грађана у области социјалне политике и демографије у Аутоном-
ној Покрајини Војводини у укупном износу од 11.000.000,00 ди-
нара.

Додела средстава по овом јавном конкурсу вршиће се у складу 
са Правилником о поступку и критеријумима за доделу средста-
ва Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну полити-
ку и демографију за област социјалне политике и демографије 
(‘’Службени лист АПВ’’, број 7/11). Реализација финансијских 
обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета 
Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину. 

Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше 
до 31. 12. 2011. године.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

1. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију ће суфинансирати, односно финансирати, програ-
ме и пројекте и функционалне расходе инвалидским, хумани-
тарним и другим удружењима грађана у 2011. години у  области 
социјалне заштите у укупном износу од 8.000.000,00 динара који-
ма се доприноси заштити, унапређењу социјално-економског и 
друштвеног положаја, рехабилитацији и социјализацији инва-
лида, лица у стању социјалне потребе и лица којима је потребна 
посебна друштвена подршка.

2. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију ће суфинансирати, односно финансирати, програ-
ме и пројекте удружења грађана у области демографије у 2011. 
години у укупном износу од 3.000.000,00 динара за заштиту деце, 
унапређење дечјег стваралаштва, промовисање и заштиту права 
деце и младих, побољшање коришћења слободног времена деце 
бољом културном и спортско-рекреативном понудом, промови-
сање и афирмацију локалне популационе политике, побољшање 
услова за задовољење основних потреба деце, унапређење демо-
графског развоја и популационе политике и остале програме и 
пројекте усмерене на унапређење демографског развоја и друш-
твене бриге о деци.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана уписана 
у регистар код надлежног органа за програмске активности и 
пројекте који се реализују на територији Аутономне Покрајине 
Војводине.

На конкурсу не могу учествовати:физичка лица, индиректни 
корисници буџета Аутономне Покрајине Војводине, привредни 
субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима 
које доноси или на њих даје сагласност Скупштина Аутономне 
Покрајине Војводине или Влада Аутономне Покрајине Војводи-
не.

 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку ис-
кључиво на обрасцу пријаве која се може преузети на Интернет 
страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјал-
ну политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. и у 
Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и 
демографију, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат, 
канцеларија 49 (тел.487-4392).

Уз пријаву на конкурс се подноси следећа обавезна докумен-
тација:фотокопија потврде о регистрацији код надлежног органа, 
фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и зва-
ничан доказ о отвореном рачуну у банци.

Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здрав-
ство, социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пу-
пина број 16, 21108 Нови Сад поштом или лично на Писарници 
покрајинских органа управе у згради Владе Аутономне Покраји-
не Војводине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад, 
са назнаком:’’За конкурс’’.
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Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису под-
нете од овлашћених лица, пријаве које нису поднете на прописа-
ном обрасцу и пријаве које нису предмет јавног конкурса неће се 
разматрати.

Неће се разматрати пријаве подносилаца којима су додељива-
на средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију, а који нису у року доставили извештај 
о наменском утрошку средстава са документацијом или тражили 
сагласност за продужење рока за реализацију пројекта. 

Конкурсна документација се не враћа. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на јавни конкурс подноси се у року од 15 дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном листу АПВ’’, односно у јавном гла-
силу које покрива целу територију Аутономне Покрајине Војво-
дине. 

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Поступак конкурса за доделу средстава у области социјалне по-
литике и демографије спроводи Комисија коју образује покрајин-
ски секретар за здравство, социјалну политику и демографију. 

Комисија, након разматрања и процене пријава приспелих на 
јавни конкурс, сачињава образложени предлог за доделу средста-
ва по јавном конкурсу.

О додели средстава одлучује решењем, које је коначно, 
покрајински секретар за здравство, социјалну политику и де-
мографију у складу са ликвидним могућностима буџета.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију није дужан да образложи своје одлуке.

Приспеле пријаве на јавни конкурс Комисија разматра у погле-
ду испуњености услова да ли садржај пријаве одговара предмету 
јавног конкурса и врши процену пријава према следећим крите-
ријумима:

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојања повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства подносиоца пријаве за 

реализацију активности из пријаве на јавни конкурс,
- процена економичности буџета,
- усклађености предложеног буџета са планираним актив-

ностима,
- процене одрживости, 
- процене доприноса унапређењу положаја и заштите 

циљне групе,
- процене ефеката реализације поднетих пријава на јавни 

конкурс на квалитет социјалне заштите становништва 
и доприноса даљем развоју система социјалне зашти-
те и превазилажењу неповољне демографске ситуације 
и унапређењу друштвене бриге о деци у Аутономној 
Покрајини Војводини.

Резултати конкурса ће бити објављени на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број: 129-401-1275/2011-2
Дана: 9. јун 2011.године

Покрајински секретар
Др Атила Ченгери,с.р.

(Dr. Csengeri Attila)

360.

На основу члана 19. и члана 20. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. го-
дину (‘’Службени лист АПВ’’, број 23/10), члана 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине 
Војводине за 2011. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 8/11), 
члана 4. Правилника о поступку и критеријумима за доделу 
средстава Покрајинског секретаријата за здравство социјалну 

политику и демографију за област социјалне политике и демогра-
фије (‘’Службени лист АПВ’’, број 7/11) и Решења о покретању 
поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајин-
ског секретаријата за здравство, социјалну политику и демогра-
фију број:129-401-1275/2011 од 8. јуна 2011. године, Покрајински 
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију 
расписује

К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО ФИНАНСИРАЊЕ

 ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
 СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У 2011. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију ће у складу са Финансијским планом Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за 
2011. годину и финансијским могућностима у буџетској 2011. го-
дини суфинансирати, односно финансирати програме и пројекте 
у области социјалне политике у Аутономној Покрајини Војводи-
ни у укупном износу од 44.600.000,00 динара.

Додела средстава вршиће се у складу са Правилником о 
поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију 
за област социјалне политике и демографије (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 7/11). Реализација финансијских обавеза вршиће се у 
складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне Покраји-
не Војводине за 2011. годину. 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

1. Покрајински секретаријат за социјалну политику и де-
мографију ће суфинансирати, односно финансирати, програме и 
пројекте којим се реализују посебни облици социјалне заштите 
у складу са чланом 2. став 1. тачке 2. до 8. Покрајинске уредбе 
о посебним облицима социјалне заштите у Аутономној Покраји-
ни Војводини (‘’Службени лист АПВ’’, број 17/02 и 18/09-измена 
назива акта), у укупном износу од 29.600.000,00 динара од чега:
установама социјалне заштите у износу од 15.000.000,00 динара и 
удружењима грађана у износу од 14.600.000,00 динара за следеће 
посебне облике социјалне заштите:   

- унапређивање комуникације са јавношћу, њено подсти-
цање и укључивање у јавне акције,

- омогућавање координације рада различитих ресурса у 
интегралној социјалној заштити становништва,

- креирање нових алтернативних програма социјалне заш-
тите

- реализација пројеката појединих проблемских подручја 
рада као што су следеће групе проблема и корисника:

- породице у ризику од дезинтеграције, у разводним и 
постразводним споровима,

- насиље у породици,
- деца и млади у сукобу са законом,
- деца и млади у породичном и домском смештају,
- злостављана и занемаривана деца,
- психички и физички ометена деца, млади и одрасли, и
- услуге и помоћ старим лицима.
- развијање програма оспособљавања за волонтерски рад,
- отварање дневних боравака, у оквиру установа за смештај 

корисника, за краткорочни смештај деце или одраслих 
лица са посебним потребама, како би се олакшла ситу-
ација у породицама у којима живе, и

- организовање патронажних служби у оквиру установа за 
смештај корисника.

2. Покрајински секретаријат за социјалну политику и демогра-
фију ће суфинансирати, односно финансирати програме и пројекте 
којим се реализују мерe и активности установа социјалне заштите 
које пружају услуге домског смештаја на територији Аутономне 
Покрајине Војводине у укупном износу од 15.000.000,00 динара 
које су усмерене на подстицај и развој постојећих и нових услу-
га социјалне заштите којима се обезбеђује пружање адекватне, 
квалитетне услуге у складу са специфичним потребама корисни-
ка путем унапређења услова живота и безбедности корисника 
побољшањем стања објеката, набавке опреме и превозних сред-
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става у складу са Програмом унапређења социјалне заштите у 
Аутономној Покрајини Војводини у 2011. години број:55-31/2011 
од 8. јуна 2011. године.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу за суфинансирање, односно финан-
сирање програма и пројеката којим се реализују посебни облици 
социјалне заштите у складу са чланом 2. став 1. тачке 2. до 8. 
Покрајинске уредбе о посебним облицима социјалне заштите у 
Аутономној Покрајини Војводини из тачке 1. овог конкурса имају 
установе социјалне заштите чије седиште је на територији Ауто-
номне Покрајине Војводине и удружења грађана уписана у реги-
стар код надлежног органа за програмске активности и пројекте 
који се реализују на територији Аутономне Покрајине Војводи-
не. 

Право учешћа на конкурсу за суфинансирање, односно финан-
сирање програма и пројеката којима се реализују мерe и актив-
ности у складу са Програмом унапређења социјалне заштите у 
Аутономној Покрајини Војводини у 2011. години из тачке 2. овог 
конкурса имају установе социјалне заштите које пружају услуге 
домског смештаја  на територији Аутономне Покрајине Војводи-
не.

На конкурсу не могу учествовати: физичка лица, индиректни 
корисници буџета Аутономне Покрајине Војводине, привредни 
субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима 
које доноси или на њих даје сагласност Скупштина Аутономне 
Покрајине Војводине или Влада Аутономне Покрајине Војводи-
не.

 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку ис-
кључиво на обрасцу пријаве која се може преузети на Интернет 
страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјал-
ну политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и у 
Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и 
демографију, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат, 
канцеларија 49 (тел. 487-4392).

Уз пријаву се подноси следећа обавезна документација:фото-
копија потврде о регистрацији код надлежног органа, фотокопија 
потврде о пореском идентификационом броју и званичан доказ о 
отвореном рачуну у банци.

Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здрав-
ство, социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пу-
пина број 16, 21108 Нови Сад поштом или лично на Писарници 
покрајинских органа управе у згради Владе Аутономне Покраји-
не Војводине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад, 
са назнаком:’’За конкурс’’.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису под-
нете од овлашћених лица, пријаве које нису поднете на прописа-
ном обрасцу и пријаве које нису предмет јавног конкурса неће се 
разматрати.

Неће се разматрати пријаве подносилаца којима су додељива-

на средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију, а који нису у року доставили извештај о 
наменском утрошку средстава са документацијом, или тражили 
сагласност за продужење рока за реализацију пројекта.  

Конкурсна документација се не враћа. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на јавни конкурс подноси се у року од 15 дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном листу АПВ’’, односно у јавном гла-
силу које покрива целу територију Аутономне Покрајине Војво-
дине. 

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Поступак јавног конкурса за доделу средстава у области со-
цијалне политике спроводи Комисија коју образује покрајински 
секретар за здравство, социјалну политику и демографију. 

Комисија, након разматрања и процене пријава приспелих на 
јавни конкурс, сачињава образложени предлог за доделу средста-
ва по јавном конкурсу.

О додели средстава одлучује решењем, које је 
коначно,покрајински секретар за здравство, социјалну политику 
и демографију у складу са ликвидним могућностима буџета.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију није обавезан да образложи своје одлуке.

Приспеле пријаве на јавни конкурс Комисија разматра у погле-
ду испуњености услова да ли садржај пријаве одговара предмету 
јавног конкурса и врши процену пријаве према следећим крите-
ријумима:

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојања повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства подносиоца пријаве за 

реализацију активности из пријаве на јавни конкурс,
- процена економичности буџета,
- усклађености предложеног буџета са планираним актив-

ностима,
- процене одрживости, 
- процене доприноса унапређењу положаја и заштите 

циљне групе,
- процене ефеката реализације поднетих пријава на јавни 

конкурс на квалитет социјалне заштите становништва и 
доприноса даљем развоју система социјалне заштите.

Резултати конкурса ће бити објављени на Интернет страници 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број:129-401-1275/2011-3
Дана:9. јуна 2011. године

Покрајински секретар
Др Атила Ченгери,с.р.

(Dr. Csengeri Attila)
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Оглашавају се неважећим изгубљена 
документа, и то:

 Скупштина станара зграде Жарка Ва-
сиљевића 5., Нови Сад, печат Скупштине 
станара издат у Новом Саду. 5307
 Клеантис Хаџијанис, Футошки пут 14/
а., Нови Сад, ђачка књижица ОШ „Ђорђе 
Натошевић” издата у Новом Саду. 53  
  5308
 Минко Светлана, Ђорђа Зличића 50/б., 
Нови Сад, сведочанство 6. разреда ОШ 
„Вук Караџић издата у Новом Саду. 
  5309
 Куљић Маја, Мухамеда Ефендије Џуџе 
4/е., Сарајево, сведочанство I, II и  III. раз-
реда као и диплома гимназије „Исидора 
Секулић” издата у Новом Саду. 5310
 Буњевац Сања, Нови Сад, Станоје Гла-
ваша 1., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5311
 Синан Греку, Нови Сад, Славка Родића 
7., ђачка књижица ОШ „Јожеф Атила” из-
дата у Новом Саду. 5312
 Александар Коренић, Нови Сад, 
Шајкашка 27., сведочанство ВИ. разреда 
ОШ „Вук Караџић” издата у Новом Саду.
  5313
 Грујчић Драгољуб, Нови Сад, Павла 
Папа 19., пловидбена дозвола бр. НС-8079 
издата у капетанији Нови Сад. 5314
 Говедарица Клеа, Нови Сад, Јована 
Цвијића 21., сведочанство III године гим-
назије „Исидора Секулић” издатo у Новом 
Саду. 5315
 Пејић Мила, Нови Сад, Бул. Михајла 
Пупина 15., сведочанство III године гим-
назије „Исидора Секулић” издатo у Новом 
Саду. 5316
 Панов Иван, Васа Мискина Црног 23., 
Нови Сад, сведочанствa II, III и IV разреда 
гимназије „Јован Јовановић Змај” издата у 
Новом Саду. 5317
 Панов Иван, Васа Мискина Црног 23., 
Нови Сад, сведочанство 2. разреда гимна-
зије „Лазе Костић” издатo у Новом Саду.
  5318
 Крајчиновић Радомир, Нови Сад, Даке 
Поповића 11., сведочанство 2. године гим-
незије „Исидора Секулић” издатo у Новом 
Саду. 5319
 Крајчиновић Љубомир, Нови Сад, Даке 
Поповића 11., сведочанство 2. године гим-
назије „Исидора Секулић” издатo у Новом 
Саду. 5320
 Крстоношић Дејан, Бул. Цара Лазара 
31., Нови Сад, ђачка књижица ОШ „Соња 
Маринковић” издата у Новом Саду. 5321
 Радак Игор, Карађорђева 39., Нови Сад, 
сведочанство 5. разреда ОШ „И. Гунду-
лић” издатo у Новом Саду. 5322
 Џоновић Анастасија, Футог, Јована Ду-
чића 41., сведочанство 7. разреда ОШ „Ми-
рослав Антић” издатo у Футогу.  
  5323
 Перовић Тијана, Нови Сад, Приморска 
38., сведочанство 6. разреда ОШ „Вук Ка-
раџић” издатo у Новом Саду.  
  5324
 Ждеро Јована, Браће Бошнак 54., Футог, 
радна књижица издата у Футогу.  
  5325

 Гудоли Фатмир, Нови Сад, Ади Ендреа 
42., радна књижица издата у Новом Саду.
  5326
 Бискуповић Светозар, Беочин, Ђуре 
Јакшића 8., ђачка књижица ОШ „Јован Гр-
чић Миленко” издата у Беочину.  
  5327

 Живковић Владан, Нови Сад, Субо-
тичка 46., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5328
 Андреа Лакић, Нови Сад, Паличка 18., 
избегличка легитимација издата у Новом 
Саду. 5329
 Бајаи Моника, Јанка Чмелика 117/6., 
Нови Сад, радна књижица издата у Кули.
  5330
 Андреа Кулашевић, Черевић, Сремска 
84., сведочанство 6. разреда ОШ „Светозар 
Марковић Т.” издатo у Новом Саду.  
  5331
 Божић Лука, Нови Сад, Пушкинова 4., 
сведочанство 3. године саобраћајне школе 
„Пинки” издатo у Новом Саду.  
  5332
 Врсајков Милан, Ласла Гала 6., Нови 
Сад, пловидбена дозвола 791А и 792А из-
дата у Новом Саду. 5333
 Попов Александар, Бул. Тозе Јовано-
вића 17., Нови Сад, радна књижица издата 
у Новом Саду. 5334
 Теодора Кабић, Ср. Каменица, 7. 
Војвођанске бригаде 33., сведочанство 7. 
разреда ОШ „Коста Трифковић” издатoу 
Новом Саду. 5335
 Дукић Милош, Б. Паланка, Ђорђа 
Злићића 14., сведочанство 2. године са-
обраћајне школе „Пинки” издатo у Новом 
Саду. 5336
 Ивановић Милош, Нови Сад, Јеврејска 
24., сведочанство 3. године саобраћајне 
школе „Пинки” издатo у Новом Саду. 
  5337
 Лана Марковић, Нови Сад, Јабланич-
ка 25/б., сведочанствa 5. и 6. разреда ОШ 
„Никола Тесла” издата у Новом Саду.  
  5338
 Грујовић Милена, Прокупље, Водичка 
31., сведочанство 2. године саобраћајне 
школе „Пинки” издатo у Новом Саду. 
  5339
 Младеновић Маја, Раковачка 40., Ветер-
ник, ђачка књижица ОШ „Јожеф Атила” 
издата у Новом Саду. 5340
 Станковић Милица, Нишка 9., Нови 
Сад, ђачка књижица ОШ „Јожеф Атила” 
издата у Новом Саду. 5341
 Скупштина станара стамбене зграде 
Чика Стевина 8., Нови Сад, печат правоуга-
оног, ћирилићни са натписом: Скупштина 
станара зграде Чика Стевина 8., Нови Сад, 
издат у Новом Саду. 5342
 Топић Дејан, Нови Сад, Бул. Јаше Томи-
ца 26., радна књижица издата у Ветерни-
ку. 5343
 Радован Небојша, Нови Сад, Бул. Цара 
Лазара 21., сведочанство 2–4. разреда као 
и диплома гимназије „Олимп”, издата у 
Новом Саду. 5344
 Перајлић Дуња, Нови шор 57., Трпиња, 
индеx бр. 876 издат у Новом Саду.  
  5345
 Весна Петровић, Нови Сад, Мајке Југо-
вића 38., радна књижица издата у Суботи-
ци. 5346

 Милошевић Радојка, Ђорђа Рајковића 
13/а., Нови Сад, радна књижица издата у 
Раткову. 5347
 Милошевић Александра, Кнеза Ми-
хајлова Ц4/12 Оџаци, диплома средње ме-
дицинске школе „7. април” издата у Новом 
Саду.5348
 Симић Лана, Његошева 10., Нови Сад, 
сведочанствa 5. и 6. Разреда ОШ „Ђорђе 
Натошевић” као и сведочанство 7. разреда 
ОШ „И. Л. Рибар” издата у Новом Саду.
  5349
 Аликовић Дејан, Партизанска 26., Че-
неј, сведочанство 5. разреда ОШ „И. Гун-
дулић” издатo у Ченеју. 5350
 Петаковић Слађана, Васе Стајића 
21., Нови Сад, чекови Ерсте Банке бр. 
0000799502, 0000799503, 000082044, 
0000877133, 000087134, 0000877135, 
0000877136 издати у Новом Саду. 
  5351
 Аџић Милун, Анђе Ранковића 5., Нови 
Сад, диплома средње саопбраћајне школе 
„Пинки” издата у Новом Саду.  
  5352
 Панић Нада, Нови Сад, Цанкарева 
27/028, сведочанства 5., 6. и 7. разреда ОШ 
„Светозар Марковић Т.” издата у Новом 
Саду. 5353
 Моника Ердеш, Нови Сад, Берислава 
Берића 6., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5354
 Нанић Иван, Шид, Душана Радовића 7., 
индеx бр. 13540/2010 издата у Новом Саду.
  5355
 Љиљана Крстић-Палевић, Руменка, До-
ситеја Обрадовића 134., диплома средње 
школе „Милеве Марић А.” издата у Новом 
Саду. 5356
 Скупштина станара Полгар Андраша 
40/а., Нови Сад, печат округлоб облика 
са надписом: Скупштина станара стабене 
зграде Полгар Андраша 40/а., Нови Сад, 
издат у Новом Саду. 5357
 Момчило Екмечич, Нови Сад, Мила 
Киша 7., индеx бр. 15829 издата у Новом 
Саду. 5358
 Арамбашић Сара, Футог, Радничка 9., 
сведочанство 7. разреда ОШ „Мирослав 
Антић” издатo у Футогу. 5359
 Николић Лена, Нови Сад, Марије Бур-
сац 81., сведочанство 7. разреда ОШ „Јо-
жеф Атила” издатo у Новом Саду. 
  5360
 Александар Бјелић, Футог, Бранка Ћо-
пића 23., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5361
 Ивић Илија, Аресеније Чарнојевићева 
10/12., Ср. Митровица, индеx бр. ЗУ53/09 
издат у Новом Саду. 5362
 Башлић Милан, Черевић, Сремска 14., 
ђачка књижица ОШ „Јован Г. Миленко” 
издата у Беочину. 5363
 Крмпотић Корнелија, Нови Сад, Јоћеф 
Атиле 5., сведочанство 9. разреда средње 
педагошке школе издатo у Новом Саду.  
  5364
 Тертељи Аранка (рођ. Рожа), Хорти 
Иштван 61, Сента, поништава сведочанство 
основне школе Чоконаи В. Михаља издатo 
у Горњем Брегу.  
  5365

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА



Страна 576 - Број 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 15. јун 2011.

ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати  /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад 

Издавач:Покрајински секретаријат за прописе,управу и националне мањине.Одговорни уредник: Ксенија Јовановић. Тел.021 487 40 00. 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати  /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад 

Издавач:Покрајински секретаријат за прописе,управу и националне мањине.Одговорни уредник: Ксенија Јовановић. Тел.021 487 40 00. 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

325. Решење о давању сагласности на Извештај о посло-
вању и Завршни рачун Едукативног центра за обуке 
у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 
2010. годину;

326. Решење о давању овлашћења покрајинском секрета-
ру за здравство, социјалну политику и демографију 
да у име оснивача закључује колективне уговоре код 
послодавца за здравствене установе које на терито-
рији Аутономне Покрајине Војводине обављају здрав-
ствену делатност на секундарном и терцијарном ни-
воу и за здравствене установе које обављају здравстве-
ну делатност која се обавља на више нивоа и за уста-
нове социјалне заштите које на територији Аутономне 
Покрајине Војводине обављају смештај корисника;

327. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Фонда за капитална улагања  Аутоном-
не Покрајине Војводине за 2011. годину;

328. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени 
Статута Фонда за подршку инвестиција у Војводини 
“Vojvodina Investment Promotion-VIP“;

329. Решење о давању сагласности на Финансијски из-
вештај Фонда за подршку инвестиција у Војводини 
“Vojvodina Investment Promotion-VIP“ за 2010. годину;

330. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Фи-
нансијског плана Фонда за капитална улагања Ауто-
номне Покрајине Војводине за 2011. годину;

331. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 
Статута Клинике за стоматологију Војводине;

332. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допуни Статута Завода за јавно здравље Кикинда;

333. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допуни Статута Завода за јавно здравље Зрењанин;

334. Решење о утврђивању Програма унапређења социјал-
не заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2011. 
години;

335. Решење о давању сагласности на Одлуку о II изменама 
Статута Клиничког центра Војводине;

336. Решење о разрешењу и именовању председника Над-
зорног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Палан-
ци;

337. Решење о разрешењу дужности управника Спомен-
збирке Павла Бељанског у Новом Саду;

338. Решење о именовању управника Спомен-збирке Павла 
Бељанског у Новом Саду;

339. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Го-
дишњег програма пословања ЈП „Завод за урбанизам 
Војводине“ за 2011. годину;

340. Решење о постављењу за подсекретара Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и де-
мографију;

341. Решење о постављењу за подсекретара Покрајинског 
секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу;

342. Решење о постављењу за подсекретара Покрајинског 
секретаријата за културу и јавно информисање;

343. Решење о постављењу за подсекретара Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине;

344. Решење о разрешењу дужности директора Музеја са-
времене уметности Војводине у Новом Саду;

345. Решење о именовању за вршиоца дужности директо-
ра Музеја савремене уметности Војводине у Новом 
Саду;

346. Решење о разрешењу и именовању председника Упра-
вног одбора Народне библиотеке „Јован Поповић“ у 
Кикинди;

347. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Народне библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди;

348. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Народне библиотеке „Јован Поповић“ у Кикинди;

349. Решење о именовању за заменика директора Јавног 
предузећа „Национални парк Фрушка гора“;

350. Решење о разрешењу дужности директора Завода за 
јавно здравље Панчево;

351. Решење о именовању за вршиоца дужности директора 
Завода за јавно здравље Панчево.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

352. Решење о одобравању уџбеника Читанка за седми раз-
ред основне школе, на словачком језику, аутора Марје-
не Корош и Марије Андрашик;

353. Конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржа-
вања зграда и опреме и набавку машина и опреме у об-
ласти високог образовања у АП Војводини за 2011. го-
дину;

354. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у об-
ласти високог образовања у АП Војводини за 2011. го-
дину;

355. Конкурс за накнаде за социјалну заштиту из буџета у 
области високог образовања у АП Војводини у 2011. 
години за студенте који се школују за дефицитарна 
наставничка занимања у основним и средњим школа-
ма.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И 
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

356. Јавни конкурс за суфинансирање радних места истра-
живача-повратника из иностранства;

357. Јавни конкурс за суфинансирање припрема предлога 
активности међународне сарадње.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

358. Решење о покретању поступка за доделу средстава пу-
тем јавног конкурса из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине за 2011. годину за област социјалне полити-
ке и демографије;

359. Конкурс за суфинансирање, односно финансирање 
програма и пројеката удружења грађана у области со-
цијалне политике и демографије у 2011. години;

360. Конкурс за суфинансирање, односно финансирање 
програма и пројеката у области социјалне политике у 
2011. години.

Оглашавање докумената неважећим

Редни број Предмет Страна

С А Д Р Ж А Ј

557

557

557

557

558

558

558

558

559

559

560

560

560

561

561

561

561

561

562

562

562

562

563

563

563

563

564

564

564

565

566

569

570

571

572

573
575

Редни број Предмет Страна


