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818.

 На основу члана 4. Покрајинске скупштинске одлуке о праву 
на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто 
оплођење за друго, треће и свако наредно дете (“Службени лист 
АПВ”, број 42/14) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади (“Службени лист АПВ”, број 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 19. новембра 2014. годи-
не,  д  о  н  е  л  а   је  

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Утврђује се номинални износ суфинансирања трошкова за 
биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако 
наредно дете за 2014. годину, у износу од 200.000,00 динара го-
дишње (словима: двестотинехиљададинара и 00/100). 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-4340/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

819.

На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади (‘’Службени лист АПВ’’, 
број: 37/14) и члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 19. новембра 2014. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДРАГО ЂОКИЋ р а з р е ш а в а  с е дужности помоћника по-
крајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност 
полова, са 30. новембром 2014. године, због одласка у пензију.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-104/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

820.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези 
са чланом 18. Пословника Владе Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, бро: 22/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 19. новембра 2014. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА
 ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ 

I

Наташа Павићевић Бајић разрешава се дужности члана Одбора 
за прописе и управу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-106/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

821.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези 
са чланом 18. Пословника Владе Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 22/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 19. новембра 2014. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА 
ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ

I

Ненад Станковић именује се за члана Одбора за прописе и управу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-107/2014
Нови Сад, 19. новевембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.
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822.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези 
са чланом 18. Пословника Владе Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 22/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 19. новембра 2014. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА
ЗА ЕКОНОМСКА ПИТАЊА И БУЏЕТ

I

Бранислав Кнежевић разрешава се дужности члана Одбора за 
економска питања и буџет.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-108/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

823.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези 
са чланом 18. Пословника Владе Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 22/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 19. новембра 2014. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОР
ЗА ЕКОНОМСКА ПИТАЊА И БУЏЕТ

I

Бранислав Богарошки именује се за члана Одбора за економска 
питања и буџет.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-109/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

824.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези 
са чланом 18. Пословника Владе Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 22/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 19. новембра 2014. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА
 ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

I

 Проф. др Драгослав Петровић разрешава се дужности председ-
ника Одбора за јавне службе.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-110/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

825.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези 
са чланом 18. Пословника Владе Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 22/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 19. новембра 2014. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА 
ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

I

Владимир Павлов именује се за председника Одбора за јавне 
службе.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-111/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

826.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези 
са чланом 18. Пословника Владе Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 22/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 19. новембра 2014. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА 

И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 

I

Проф. др Драгослав Петровић разрешава се дужности заме-
ника председника Комисије за кадровска и административна 
питања.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-112/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

827.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези 
са чланом 18. Пословника Владе Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 22/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 19. новембра 2014. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА
 ПИТАЊА 

I

Владимир Павлов именује се за заменика председника Коми-
сије за кадровска и административна питања.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-113/2014
Нови Сад, 19. новембар  2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

828.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези 
са чланом 18. Пословника Владе Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 22/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 19. новембра 2014. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ, 

ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

I

Наташа Павићевић Бајић разрешава се дужности члана Коми-
сије за међунационалне односе, цркве и верске заједнице.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-116/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

829.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези 
са чланом 18. Пословника Владе Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 22/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 19. новембра 2014. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ, 

ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

I

Ненад Станковић именује се за члана Комисије за међунацио-
налне односе, цркве и верске заједнице.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-117/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

830.

На основу члана 24. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“, члана 32. 
тачка 9. и чл. 35. и  36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 19. новембра 2014. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели нето добити за 2013. 
годину ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, коју је донео Надзорни 
одбор ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, на III седници одржаној 
30.10.2014.године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-72/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

831.

На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и  36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број 37/14) а у вези са чланом 23. став 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ 
(„Службени лист АПВ“, број 4/13) и члана 49. став 1. а у вези са 
чланом 66. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени глас-
ник РС”, број: 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.за-
кон), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. новембра 2014. 
године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2012. го-
дину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број: 4080/XXXVII-2, 
коју је донео Управни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, 
на седници одржаној 10. 09. 2013. године и Одлуку о Измени Од-
луке о расподели добити за 2012. годину, број: 1396/XLII-2 коју 
је донео Управни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, на 
седници одржаној 26.03.2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-21/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

832.

На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и  36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ“, број 37/14) а у вези са чланом 23. став 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ 
(„Службени лист АПВ“, број 4/13) и члана 49. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број: 119/12, 
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 19. новембра 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2013. го-
дину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, број: 4111/II-2 коју је 
донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, на II 
седници одржаној 26.09.2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-59/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

833.

На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Фонда „Европски послови„ Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ“, број: 13/09 и 2/10) и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службе-
ни лист АПВ“, број: 37/14 од 23.09.2014. године) Покрајинска влада, 
на седници одржаној 19. новембра 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 
2014. годину, које је усвојио Управни одбор Фонда, на седници 
одржаној 14.11.2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-122/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

834.

На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Фонда „Европски послови„ Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ“, број: 13/09 и 2/10) и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службе-
ни лист АПВ“, број: 37/14 од 23.09.2014. године), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 19. новембра 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Фонда „Европ-
ски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину, које је 
усвојио Управни одбор Фонда, на седници одржаној 14.11.2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-49/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

835.

На основу члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Служ-
бени лист АПВ“, број 4/13), члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ“, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 19. новембра  2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма посло-
вања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад за 2014. 
годину, које је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за простор-
но и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам 
Војводине» Нови Сад, на 4. седници одржаној 14.11.2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-71/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.
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836.

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног цен-
тра за пословну стандардизацију и сертификацију («Службени 
лист АПВ«, број: 14/09 и 39/13) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади («Службени лист 
АПВ«, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. 
новембра 2014. године, донелa је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертифи-
кацију за 2014. годину, које је усвојио Управни одбор Информа-
тивног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, на 
седници одржаној 07.11.2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-118/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

837.

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног цен-
тра за пословну стандардизацију и сертификацију («Службени 
лист АПВ«, број: 14/09 и 39/13) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади («Службени лист 
АПВ«, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. 
новембра 2014. године, донелa је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене Програма рада Информативног 
центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2014.
годину, које је усвојио Управни одбор Информативног центра за 
пословну стандардизацију и сертификацију, на седници одржаној 
07.11.2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-70/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

838.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/14), a у вези члана 1. алинеја 9 Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна покрајина Војводина на 

Владу Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. новембра 
2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник o унутрашњој oрганизацији 
и систематизацији послова у Заводу за културу Војводине, број 
290, који је донео директор Установе, 26. септембра 2014. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-847/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

839.

На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/14) и члана 28. став 2. Закона о култури („Службени 
гласник РС“, број 72/09), Покрајинска влада, на седници одржаној 
19. новембра 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Спомен-збирци Павла Бељанског – ус-
танови културе од националног значаја број 841/1, који је донела 
управница Установе, 26. септембра 2014. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-925/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

840.

 На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/14), a у вези члана 1. алинеја 3 Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна покрајина Војводина на 
Владу Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ 
број 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. новембра 
2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник o oрганизацији и системати-
зацији послова у Галерији ликовне уметности - Поклон збирци 
Рајка Мамузића број: 435, који је донео директор Установе, 25. 
септембра 2014. године. 
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-880/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

841.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/14), a у вези члана 1. алинеја 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна покрајина Војводина на 
Владу Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ 
број 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. новембра 
2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник o унутрашњој oрганизацији 
и систематизацији послова у Позоришном музеју Војводине број 
37, који је донео директор Установе, 26. септембра 2014. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-858/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

842.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13-други закон и 93/14), тачке II Одлуке о 
преузимању права и обавеза оснивача над здравственим уста-
новама које на подручју АП Војводине пружају болничку, спе-
цијалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
19. новембра 2014. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Специјалне 
болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин:

- чланови:
1. Др Милица Петров, доктор медицине, специјалиста пне-

умофтизиолог, из Јаше Томића, из реда запослених;
2. Радмила Угрчић, медицинска сестра, из Сутјеске, из реда 

запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-948/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

843.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13-други закон и 93/14), тачке II Одлуке о 
преузимању права и обавеза оснивача над здравственим уста-
новама које на подручју АП Војводине пружају болничку, спе-
цијалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
19. новембра 2014. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Специјалне болнице за плућне болести „Др 
Васа Савић“ Зрењанин, именују се:

- чланови:
1. Снежана Јеринић, дипломирани организатор здравстве-

не неге, из Зрењанина,  из реда запослених;
2. Слободан Лугоња, професор информатике, из Зрењани-

на, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-949/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

844.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13-други закон и 93/14), тачке II Одлуке о 
преузимању права и обавеза оснивача над здравственим уста-
новама које на подручју АП Војводине пружају болничку, спе-
цијалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
19. новембра 2014. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Славко Штрбац, виши физиотерапеут из Јаше Томића, разре-
шава се дужности члана Надзорног одбора Специјалне болнице 
за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, на коју је именован 
из реда запослених.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-950/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

845.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10, 
57/11, 119/12, 45/13-други закон и 93/14), тачке II Одлуке о преузимању 
права и обавеза оснивача над здравственим установама које на под-
ручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високос-
пецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист АПВ”, број: 
8/02 и 11/02) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  19. новембра 2014. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Валентина Стојиновић, струковни економиста, из Новог Сада, 
именује се за члана Надзорног одбора Специјалне болнице за 
плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-951/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки,с.р.

846.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези 
са чланом 18. Пословника Владе Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 22/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 19. новембра 2014. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ 

ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЕДНОСТ 

I

Проф. др Драгослав Петровић разрешава се дужности замени-
ка председника Комисије за одбрану и безбедност.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-114/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник 
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

847.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези 
са чланом 18. Пословника Владе Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 22/10), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 19. новембра 2014. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
КОМИСИЈЕ 

ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЕДНОСТ 

I

Бранислав Бугарски именује се за заменика председника Коми-
сије за одбрану и безбедност.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-115/2014
Нови Сад, 19. новембар 2014. године

Потпредседник 
Покрајинске владе

Бранислав Богарошки, с.р.

848.

 На основу члана 37. Покрајинскe скупштинскe одлукe о по-
крајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/14), а у складу са чла-
ном 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине 
Војводине („Сл.гласник РС”, број 99/2009 и 67/2012-одлука УС) 
и Правилником о сталним судским тумачима („Сл.гласник РС”, 
број 35/2010), покрајински секретар за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне  заједнице расписује 

ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СТАЛНИХ СУДСКИХ ТУМАЧА 

ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШИХ СУДОВА 
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ

I

Расписује се оглас за постављање сталних судских преводилаца 
и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица 
за подручје:

1. Вишег суда у Новом Саду, за:
- албански језик – 1; чешки језик – 1; енглески  језик – 2, 

француски језик – 1;  грчки језик – 1; холандски језик – 1; 
кинески језик – 1; литвански језик -1; македонски језик 
– 1; португалски језик – 1; ромски језик – 1; словеначки 
језик – 1;  шпански језик – 1; шведски језик – 1; турски 
језик – 2; горански језик – 1.

2. Вишег суда у Зрењанину, за:
- мађарски језик – 2; кинески језик – 1; ромски језик – 1; 

енглески језик – 1; македонски језик – 1; италијански 
језик – 1; шведски језик – 1.

3. Вишег суда у Сремској Митровици, за:
- немачки језик – 2; француски језик – 1; румунски језик – 

1; италијански језик – 3; македонски језик – 1; шпански 
језик – 1; словачки језик – 1; бугарски језик – 1; руски 
језик – 1; холандски језик – 1; мађарски језик -1; кинески 
језик – 1; русински језик – 1; пољски језик – 1; турски 
језик – 1, гестовни говор - 1.
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4. Вишег суда у Суботици, за:
- мађарски језик – 3; немачки језик – 1; енглески језик – 

1; словачки језик – 1; чешки језик – 1; пољски језик – 1; 
француски језик – 1; италијански језик – 1; холандски 
језик – 1; шведски језик – 1; дански језик – 1; словенач-
ки језик – 1; македонски језик – 1; бугарски језик – 1; ал-
бански језик – 1; румунски језик – 1; турски језик – 1; гр-
чки језик -1; гестовни говор - 1.

5. Вишег суда у Панчеву, за:
- македонски језик – 1; словеначки језик – 1; хрватски 

језик – 1; шведски језик – 2; турски  језик – 2; немачки 
језик – 1;  гестовни говор - 2. 

6. Вишег суда у Сомбору, за:
- енглески језик – 2; - кинески језик – 1; урду – 1; францу-

ски језик – 1; мађарски језик – 1; македонски језик -1; ру-
сински језик -1; немачки језик – 1, гестовни говор -2.

II

 Кандидат за сталног судског преводиоца или за сталног суд-
ског тумача знакова слепих, глувих или немих лица (у даљем 
тексту: кандидат), може бити лице које испуњава следеће опште 
и посебне услове, које доказује на начин утврђен у огласу.

Општи услови:
1. да је пунолетно лице (испуњавање услова доказује се на 

основу извода из матичне књиге рођених или личне кар-
те (биометријска лична карта мора бити очитана));

2. да је држављанин Републике Србије (испуњавање услова 
доказује се на основу уверења о држављанству); 

3. да има пребивалиште на територији АП Војводине (ис-
пуњавање услова доказује се на основу личне карте);

4. да има најмање високо образовање (испуњавање услова 
доказује се на основу дипломе односно уверења о висо-
ком образовању);

5. да му/јој раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног одно-
са (испуњавање услова доказује се на основу потписане 
изјаве кандидата да му/јој није престао радни однос у др-
жавном органу због изречене дисциплинске мере. Кан-
дидат сам саставља и потписује изјаву  без обзира на то 
да ли није био запослен, био је запослен или је запослен 
у државном органу); 

6. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци (испуњавање услова доказује се на основу уверења на-
длежног суда, које не сме бити старије од шест месеци, да 
се против кандидата не води кривични поступак због кри-
вичног дела за које се гони по службеној дужности (канди-
дат прибавља сам) и уверења надлежне Полицијске управе 
МУП РС, које не сме бити старије од шест месеци, да кан-
дидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест ме-
сеци (по службеној дужности пре постављања прибавља 
покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу 
и националне мањине -националне заједнице)).

Посебни услови:
1. да има одговарајуће високо образовање за одређени стра-

ни језик или да поседује потпуно знање језика са кога 
преводи и на који преводи усмени говор или писани 
текст (испуњавање услова доказује се на основу дипломе 
односно уверења о одговарајућем високом образовању за 
одређен страни језик и на основу провере знања језика 
коју спроводи комисија);

2. да познаје правну терминологију која се користи у језику 
са кога се преводи или на који се преводи (испуњавање 
услова доказује се на основу провере знања правне тер-
минологије коју спроводи комисија);

3. да има најмање пет година искуства на преводилачким 
пословима (испуњавање услова доказује се на основу 
сертификата, потврда или других одговарајућих доказа 
о искуству на преводилачким пословима). 

III

Кандидат уз пријаву на оглас доставља оригинал или оверену 
фотокопију наведених доказа.

IV

Комисија коју образује покрајински секретар, разматра прија-
ве кандидата и поднете доказе, те ради доказивања испуњености 
посебних услова спроводи проверу знања језика и правне терми-
нологије, а трошкове провере сноси кандидат.

V

Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова из тачке II 
овог огласа достављају се у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа на адресу: Покрајински секретаријат за образовање,про-
писе, управу и националне мањине - националне заједнице, Бул. 
М. Пупина број 16, 21000 Н.Сад са назнаком „Пријава на оглас за 
постављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
на територији АПВ“. Кандидат има обавезу да напише пријаву 
у којој наводи језик и суд за који се пријављује, адресу и број те-
лефона.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве, неће бити узете у разматрање.

Провера знања језика спроводи се најраније у року од 30 дана 
од последњег дана рока за подношење пријава.

VI

За подношење пријаве на оглас, кандидат уплаћује републич-
ку административну таксу у износу од 290,00 динара на рачун 
Буџета Републике Србије, бр. 840-742221843-57, позив на број 97 
11-223.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ -НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-6/2014-02 
дана 19.11.2014. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály,s.r.

(Михаљ Њилаш,с.р.)

849.

На основу члана 26. став 1. и 2. Закона о лечењу неплодности 
поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења („Служ-
бени гласник РС, бр. 72/09), члана 15, 16. и 24. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ”, бр. 37/14) и члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомог-
нуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете („Службени 
лист АПВ”, бр. 42/14), Покрајински секретар за здравство, со-
цијалну политику и демографију, доноси

ПРАВИЛНИК
 О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА, 

НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА
 ПРАВА НА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА
 ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО

 ОПЛОЂЕЊЕ ЗА ДРУГО, ТРЕЋЕ 
И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ

I Уводне одредбе

Члан 1.

Овим Правилником одређују се ближи услови, критеријуми, 
начин и поступак за остваривање права на суфинансирање трош-
кова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и 
свако наредно дете (у даљем тексту: БМПО).

II Услови, критеријуми, начин и поступак за остваривање пра-
ва на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто 
оплођење за друго, треће и свако наредно дете
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Члан 2.

Право на суфинансирање трошкова за БМПО за друго, треће и 
свако наредно дете може да оствари породица (парови) за услуге 
које се пружају у здравственим установама које имају дозволу од 
стране здравствене инспекције Министарства здравља Републи-
ке Србије за обављање поступака БМПО, а то су:

1. КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ, КЛИНИКА ЗА ГИНЕ-
КОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО, БЕОГРАД, Вишеградска 
26,

2. ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА КЛИНИКА “НАРОД-
НИ ФРОНТ“, БЕОГРАД, Краљице Наталије 62,

3. КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, КЛИНИКА ЗА 
ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО, НОВИ САД, Бра-
нимира Ћосића 37,

4. КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ, КЛИНИКА ЗА ГИНЕКО-
ЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО, НИШ, Булевар др Зорана 
Ђинђића 48,

5. ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО, СЛУЖБА ЗА ГИНЕКО-
ЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО, ВАЉЕВО, Обрена Нико-
лића 5,

6. СПЕЦИЈАЛНА ГИНЕКОЛОШКА БОЛНИЦА “ГЕНЕ-
СИС“, НОВИ САД, Уроша Предића 4,

7. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ “ПЕ-
РИНАТАЛ“, НОВИ САД, Илије Огњановића 10,

8. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ “ЈЕ-
ВРЕМОВА“, БЕОГРАД, Господар Јованова 51,

9. СПЕЦИЈАЛНА ГИНЕКОЛОШКА БОЛНИЦА ЗА ЛЕ-
ЧЕЊЕ СТЕРИЛИТЕТА “ИНТЕРМЕДИЦУС БИС“, 
НОВИ БЕОГРАД, Булевар др Зорана Ђинђића 45,

10. СПЕЦИЈАЛНА ГИНЕКОЛОШКА БОЛНИЦА “ИВА-
НОВИЋ“, БЕОГРАД, Краља Бодина 6,

11. СПЕЦИЈАЛНА ГИНЕКОЛОШКА БОЛНИЦА ЗА ЛЕ-
ЧЕЊЕ СТЕРИЛИТЕТА “БЕОГРАД“, БЕОГРАД, Госпо-
дар Јованова 54,

12. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ СТЕРИЛИТЕ-
ТА “СПЕБО МЕДИЦАЛ“, ЛЕСКОВАЦ, Норвежанска 
16,

13. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА “КОВАЧЕВИЋ 2772“, БЕО-
ГРАД, Кумодрашка 76/е,

14. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ СТЕРИЛИТЕ-
ТА “НИКОЛОВ“, КРАГУЈЕВАЦ, Јанка Веселиновића 
93.

Право из става 1. овог члана могу да остваре брачни, односно 
ванбрачни партнери који имају најмање једно живо заједничко 
дете или дете које припада једном од партнера и када пацијент-
киња нема више од 44 године старости.

Члан 3.

Брачни, односно ванбрачни партнери јављају се код свог 
изабраног гинеколога ради добијања упута за Стручну комисију 
за вантелесну оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство 
Клиничког центра Војводине.

Брачни, односно ванбрачни партнери се јављају са упутом и 
свим прикупљеним налазима Стручној комисији за вантелесну 
оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког цен-
тра Војводине код које заказују термин путем интернета на адре-
су vto.gakns@kcv.rs или телефонским путем.

За ову комисију потребно је следеће:

a) Комплетна медицинска документација о лечењу секун-
дарног стерилитета до сада што подразумева гинеколош-
ке и лабораторијске налазе, налазе ХСГ снимања, спер-
мограма, хормонског статуса, отпусних листа свих опе-
ративних процедура до сада за оба партнера, затим от-
пусне листе свих инсеминација или вантелесних оп-
лодњи до сада;

b) Хормонски статус женског партнера не старији од 3 ме-
сеца, а урађених 2-5-ти дан менструалног циклуса и то 
анализа следећих хормона: ФСХ, ЛХ, естрадиол, АМХ, 
ТсХ, ФТ4, ФТ3, антиТПО и пролактин;

c) Лабораторијске анализе из крви не старије од 2 месеца 
за оба партнера: Комплетна крвна слика, седиментација, 
шећер у крви, АПТ, ПТ, хепатограм и урин;

d) Налази брисева женског партнера не старији од 2 месеца 
и то бриса на степен вагиналне чистоће ВС, налаз церви-
калног бриса на бактериолошки преглед и антибиограм 
и налаз на chlamidiu (налази могу бити позитивни и Ко-
мисија ће ординирати адекватну терапију);

e) Налаз спермограма и спермокултуре мушког партнера не 
старији од 2 месеца (спермокултура може бити позитив-
на, Комисија ће ординирати терапију).

Члан 4.

Стручна комисија за вантелесну оплодњу Клинике за гине-
кологију и акушерство Клиничког центра Војводине на основу 
прегледа медицинске документације доноси позитиван или нега-
тиван извештај о поступку БМПО у зависности од испуњености 
услова за добијање другог, трећег и сваког наредног детета.

Члан 5.

Захтев за остваривање права на суфинансирање трошкова за 
БМПО за друго, треће и свако наредно дете са свом неопходном 
документацијом предаје се на писарници Покрајинске владе АПВ 
или се шаље писменим путем на адресу: Покрајински секрета-
ријат за здравство, социјалну политику и демографију са назна-
ком за Комисију за БМПО (у даљем тексту: Комисија), Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. 

Уз захтев, Комисији је потребно доставити:

a) уверење за оба партнера о месту пребивалишта на тери-
торији   АП Војводине најмање годину дана до дана по-
зитивног мишљења Стручне комисије за вантелесну оп-
лодњу Клинике за гинекологију и акушерство Клинич-
ког центра Војводине у Новом Саду, издата од надлежног  
МУП-а;

b) извод-изводе из матичне књиге рођених за живу децу (не 
старије од шест месеци);

c) фотокопије личних карата оба партнера;
d) д) позитивно мишљење Стручне комисије за вантелесну 

оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Кли-
ничког центра Војводине у Новом Саду;

e) тачна адреса пребивалишта подносиоца захтева;
f) фотокопија или потврда од банке или поште о тачном 

броју текућег рачуна једног од партнера на који ће бити 
уплаћена новчана средства у износу од 200.000,00 дина-
ра.

Члан 6.

Комисија након разматрања захтева сачињава предлог за до-
делу средстава за суфинансирање трошкова за БМПО за друго, 
треће и свако наредно дете и доставља га покрајинском секретару 
надлежном за послове здравства који решењем одлучује о додели 
средстава.

Решење покрајинског секретара из става 1. овог члана је конач-
но, и против овог решења се може покренути управни спор код  
Управног суда.

Члан 7.

По добијању позитивног решења о додели средстава, брачни, 
односно ванбрачни партнери одлазе у изабрану здравствену ус-
танову, државну или приватну која се налази на листи установа 
за обављање поступака БМПО.

Члан 8.

Брачни, односно ванбрачни партнери су у обавези да у року 
од месец дана од завршеног поступка БМПО у изабраној здрав-
ственој установи писменим путем доставе Покрајинском секрета-
ријату за здравство, социјалну политику и демографију отпусну 
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листу о завршеном поступку БМПО као и рачуне о уплати сред-
става за трошкове процедуре и лекова за БМПО у износу сред-
става која су уплаћена на рачун неплодног пара како би правдали 
овај поступак.

Члан 9.

Брачни, односно ванбрачни партнери су у обавези да писменим 
путем обавесте изабрану здравствену установу о исходу заврше-
ног поступка БМПО најкасније у року од 30 дана. Уколико је по-
ступак успешно завршен, брачни, односно ванбрачни партнери 
су дужни да најкасније месец дана од дана порођаја или побачаја 
такође писменим путем обавесте изабрану установу и Покрајин-
ски секретаријат.

Члан 10.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију покренуће поступак пред надлежним судом против 
брачних, односно ванбрачних партнера уколико на време не до-
ставе тражену документацију Секретаријату.

Члан 11.

Брачни, односно ванбрачни партнери могу да се информишу 
о условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање 
права на суфинансирање трошкова за БМПО за друго, треће и сва-
ко наредно дете путем говорне поште 021/487-4333 Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију.

Све ове информације су такође постављене на званичној ин-
тернет презентацији Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију- www.zdravstvo.vojvodina.
gov.rs и званичној страници на Facebooku- www.facebook.com/
pszazdravstvo.

Члан 12.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију ће након доношења позитивног решења о додели 
средстава извршити пренос средстава подносиоцу захтева у скла-
ду са ликвидним могућностима буџета АП Војводине.

Члан 13.

Евиденцију корисника права на суфинансирање трошкова за 
БМПО за друго, треће и свако наредно дете као и контролу на-
менских средстава из овог Правилника вршиће Покрајински се-
кретаријат за здравство, социјалну политику и демографију.

Члан 14.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу АП Војводине“.

Број: 129-50-21/2014-03
Нови Сад, 

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић,с.р.

850.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину („Службени лист 
АПВ“, број 50/13, 24/14-ребаланс и 42/14-ребаланс), и Програма 
мера за спровођење пољопривредне политике за развој села на 
територији АП Војводине у 2014. години („Службени лист АПВ“, 
број 14/14, 25/14 и 45/14) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО, Булевар 
Михајла Пупина 16, Нови Сад 

ОБЈАВЉУЈЕ 

ИЗМЕНУ  КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ 

ФАРМИ ГОВЕДА И СВИЊА, ОВАЦА И КОЗА И 
ЖИВИНАРСКИХ ФАРМИ И ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ФАРМЕ ВАН 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

Конкурс  за доделу бесповратних средстава  за опремање 
фарми говеда и свиња, оваца и коза и живинарских фарми и за 
измештање фарме ван насељеног места у АП Војводини у 2014. 
Години, објављен у дневном листу „Дневник“ дана 18.07.2014. и 
25.07.2014. године и у  „Службеном листу АПВ“  број 29/14 и 30/14 
мења се у погледу износа средстава ,тако да се  износ средстава од 
35.000.000,00 динара замењује износом од 40.000.000,00 динара.
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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 образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

818. Решење о утврђивању номиналног износа суфинаси-
рања трошкова за биомедицински потпомогнуто оп-
лођење за друго, треће и свако наредно дете за 2014. 
годину;

819. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за привреду, запошљавање и равноправност по-
лова;

820. Решење о разрешењу члана Одбора за прописе и уп-
раву;

821. Решење о именовању члана Одбора за прописе и уп-
раву;

822. Решење о разрешењу члана Одбора за економска пи-
тања и буџет;

823. Решење о именовању члана Одбора за економска пи-
тања и буџет;

824. Решење о разрешењу председника  Одбора за јавне 
службе;

825. Решење о именовању председника  Одбора за јавне 
службе;

826. Решење о разрешењу заменика председника Коми-
сије за кадровска и административна питања ;

827. Решење о именовању заменика председника Коми-
сије за кадровска и административна питања; 

828. Решење о разрешењу члана Комисије за међунацио-
налне односе, цркве и верске заједнице;

829. Решење о именовању члана Комисије за међунацио-
налне односе, цркве и верске заједнице;

830. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели 
нето добити за 2013. годину ЈВП „Воде Војводине“, 
Нови Сад;

831. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподе-
ли  добити за 2012. годину ЈП „Војводинашуме“, Пе-
троварадин и на Одлуку о измени Одлуке о расподе-
ли добити за 2012. годину ЈП „Војводинашуме“, Пет-
роварадин ;

832. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели  
добити за 2013. годину ЈП „Војводинашуме“, Петро-
варадин;

833. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Ау-
тономне покрајине Војводине за 2014. годину;

834. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутоном-
не покрајине Војводине за 2014. годину;

835. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Го-
дишњег програма пословања Јавног предузећа Јавног 
предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови 
Сад за 2014. годину;

836. Решење о давању сагласности на Измене и допу-
не Финансијског плана Информативног центра за 
пословну стандардизацију и сертификацију 2014. го-
дину;

837. Решење о давању сагласности на Измене Програма 
рада Информативног центра за пословну стандарди-
зацију и сертификацију 2014. годину;

838. Решење о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији посло-
ва у Заводу за културу Војводине;

839. Решење о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији посло-
ва у Спомен-збирци Павла Бељанског-установи кул-
туре од националног значаја;

840. Решење о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова 
у Галерији ликовне уметности –Поклон збирци Рајка 
Мамузића;

841. Решење о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији посло-
ва у Позоришном музеју Војводине;

842. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Спе-
цијалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ 
Зрењанин;

843. Решење о именовању чланова Управног одбора Спе-
цијалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ 
Зрењанин;

844. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Спе-
цијалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ 
Зрењанин;

845. Решење о именовању члана Надзорног одбора Спе-
цијалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ 
Зрењанин.

846. Решење о разрешењу заменика председника Коми-
сије за одбрану и безбедност;

847. Решење о именовању заменика председника Коми-
сије за одбрану и безбедност;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

848. Оглас за постављење сталних судских тумача за под-
ручје виших судова на територији Аутономне по-
крајине Војводине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И 

ДЕМОГРАФИЈУ

849. Правилник о ближим условима, критеријумима, на-
чину и поступку остваривања права на суфинанси-
рање трошкова за биомедицински потомогнуто оп-
лођење за друго, треће и свако наредно дете. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

850. Измена Конкурса за доделу средстава за опремање 
фарми говеда и свиња, оваца и коза и живинарских 
фарми и за измештање фарме ван насељеног места у 
АП Војводини у 2014. години.
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