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На основу члана 31. алинеја 2. Статута Аутономне покраји-
не Војводине („Службени лист АП Војводине”, број 20/14), 
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржа-
ној 21. фебруара 2017. године,  д о н е л а  је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ РАДА

ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА
У ВОЈВОДИНИ

„VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION –VIP” 

Члан 1.

Овом одлуком уређује се престанак рада Фонда за подршку 
инвестиција у Војводини – „Vojvodina Investment Promotion –Vip” 
(у даљем тексту: ВИП Фонд), основан Одлуком о оснивању Фон-
да за подршку инвестиција у Војводини – „Vojvodina Investment 
Promotion –Vip” („Службени лист АПВ”, број 14/04).

Члан 2.

ВИП Фонд престаје с радом дана 30.4.2017. године.

Члан 3.

Имовина ВИП Фонда са стањем на дан престанка рада преноси 
се оснивачу, Аутономној покрајини Војводини. 

Члан 4.

Развојна агенција Војводине д.о.о. правни је следбеник ВИП 
Фонда и преузима сва права и обавезе, предмете у раду, службену 
документацију, као и архиву насталу у раду ВИП Фонда. 

Члан 5.

Председнику и члановима Управног одбора ВИП Фонда које је 
именовала Покрајинска влада, Решењем број 025-11/2015 („Сл. лист 
АПВ”, број 9/15), престаје мандат престанком рада ВИП Фонда.

Председнику и члановима Надзорног одбора ВИП Фонда које 
је именовала Покрајинска влада, Решењем број 025-13/2015 („Сл. 
лист АПВ”, број 9/15) и Решењем број 025-13/2015 („Сл. лист 
АПВ”, број 33/15), престаје мандат престанком рада ВИП Фонда.

Члан 6.

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

СКУПШТИНА  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број:101-025-2/2017-01
Нови Сад, 21. фебруар 2017. године

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István)

243.

На основу члана 9. став 3. Закона о привредним друштви-
ма („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 
5/2015), чл. 25. алинеја 15. и 31. алинеја 2, а у вези с чланом 14. 
Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број 20/2014), Законом о улагањима („Службени гласник РС”, број 
89/2015), Законом о регионалном развоју („Службени гласник 
РС”, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015-др.закон) и чланом 13. Закона 
о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Скупшти-
на Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 21. фе-
бруара 2017. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ 

РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Овом одлуком оснива се Развојна агенција Војводине, као 
друштво са ограниченом одговорношћу (у даљем тексту: 
РАВ), ради давања подршке за спровођење развојне политике, 
пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и 
других јавних политика у складу са законом, ради бржег економ-
ског развоја Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП 
Војводина).

Члан 2.

Овом одлуком се уређују:

· подаци о оснивачу РАВ;
· пословно име и седиште РАВ;
· претежна делатност РАВ; 
· укупан износ основног капитала РАВ;
· износ новчаног улога, односно новчана вредност;
· време уплате новчаног улога;
· удео члана РАВ у укупном основном капиталу изражен у 

процентима;
· врста и надлежности органа РАВ;
· заступање РАВ;
· трајање и престанак РАВ;
· остала питања.

Члан 3. 

Пословно име гласи: Развојна агенција Војводине д.о.о. Нови 
Сад.

Скраћено пословно име гласи: Развојна агенција Војводине 
д.о.о.

Члан 4.

Седиште РАВ је на следећој адреси:

Нови Сад, Улица Стражиловска број 2.

„Службени лист АПВ“ излази по 
потреби, на шест језика: српском, 
мађарском, словачком, румунском, 

русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају: – 

Огласи по тарифи

Нови Сад 

21. фебруар 2017.
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Члан 5.

Претежна делатност, у складу са законом којим се уређује 
класификација делатности, којом ће се РАВ бавити јесте: 70.22 
– консултантске активности у вези с пословањем и осталим уп-
рављањем.

Члан 6.

Остале делатности, у складу са законом којим се уређује класи-
фикација делатности, којима ће се РАВ бавити јесу:

72.19 Истраживање и развој у осталим природним и технич-
ко-технолошким наукама

72.20 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким 
наукама

73.20 Испитивање тржишта и испитивање јавног мњења
84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у 

области економије
58.11 Издавање књига
58.14 Издавање часописа и периодичних издања
58.19 Остала издавачка делатност
63.99 Информационе услужне делатности на другом месту не-

поменуте
85.59 Остало образовање
РАВ ће обављати и друге делатности у складу са законом.

Члан 7.

Ради обављања делатности, РАВ:
1) припрема предлоге мера за бржи економски и привредни 

развој АП Војводине;
2) припрема предлоге мера за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја, као политика у 
другим областима у складу са законом;

3) прати и вреднује политике равномерног развоја у АП 
Војводини;

4) промовише природне, економске и друге потенцијале 
АП Војводине;

5) образује пројектни тим за подршку улагањима, за ула-
гања за која се подстицаји обезбеђују из буџета АП 
Војводине;

6) сарађује с државним органима и организацијама и но-
сиоцима јавних овлашћења, покрајинским органима и 
органима локалне самоуправе, научним и другим инсти-
туцијама и невладиним сектором ради обезбеђивања ус-
лова за унапређивање улагања, привредног и пољоприв-
редног развоја и развоја у другим областима; 

7) учествује у изради стратешких и других докумената које 
доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине (у 
даљем тексту: Скупштина АПВ), односно Покрајинска 
влада, у складу са законом и програмским, развојним и 
планским документима Републике Србије; 

8) анализира и обезбеђује податке и информације за потре-
бе унапређивања привредног, пољопривредног и рурал-
ног развоја у АП Војводини; 

9) обавља стручне и административно-оперативне послове 
у вези с пројектима привлачења директних инвестиција 
и улагања, те прати њихову реализацију у складу са за-
коном и прописима; 

10) пружа стручну помоћ улагачима приликом доношења од-
луке о улагању, у одређеној области; 

11) организује непосредне контакте правним и физичким 
лицима и заинтересованим улагачима;

12) пружа помоћ улагачима приликом прибављања потребне 
документације за обављање делатности пред надлежним 
органима; 

13) води евиденцију улагача од значаја за АП Војводину; 
14) пружа стручну и саветодавну подршку правним и физич-

ким лицима; 
15) припрема и реализује програме едукације за потребе раз-

воја правних лица и предузетника; 
16) обезбеђује услове за приступ и реализацију пројеката 

који се финансирају из међународне развојне помоћи; 

17) израђује базе података из делатности којима се бави;
18) доноси препоруке за правна и физичка лица за која 

процени да им је делатност значајна за привредни, 
пољопривредни и рурални развој АП Војводине;

19) организује и обавља издавачку делатност у складу са 
својим делокругом; 

20) припрема документацију за надлежни орган управе који 
се бави регионалним развојем, ради реализације сред-
става из буџетског фонда; 

21) обавља и друге послове, у складу са законом. 

Члан 8.

Укупан уписани новчани део основног капитала РАВ износи: 
1.000.000,00 динара (словима: милион динара), који ће се уплати-
ти у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 9.

Средства за обављање делатности РАВ обезбеђују се: 

- из буџета АП Војводине; 
- од донатора; 
- других извора у складу са законом. 

Члан 10.

Оснивач РАВ јесте АП Војводина.

Права оснивача врши Покрајинска влада, уколико овом одлу-
ком није другачије одређено.

Седиште Покрајинске владе: Нови Сад, Булевар Михајла Пу-
пина 16.

Матични број Покрајинске владе: 08068615.

ПИБ Покрајинске владе: 103762102,

са уписаним новчаним улогом који износи: 1.000.000,00 динара 
(словима: милион динара), а што износи 100% удела у укупном 
капиталу РАВ.

Члан 11.

Оснивач РАВ има право на исплату добити, у складу са законом. 

Члан 12.

У правном промету с трећим лицима РАВ иступа у своје име 
и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању РАВ, 
РАВ одговара својом целокупном имовином.

Члан 13.

Управљање РАВ је организовано као једнодомно. 

Органи РАВ су скупштина и директор.

Члан 14.

Функцију скупштине врши Покрајинска влада.

Члан 15.

Скупштина:

1) доноси одлуку о оснивању пројектног тима за подршку 
улагањима за улагања за која  се подстицаји обезбеђују 
из буџета АП Војводине; 

2) усваја предлог мера за бржи економски и привредни раз-
вој АП Војводине;
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3) усваја предлог мера за спровођење пољопривредне по-
литике и политике руралног развоја, као и јавних поли-
тика у другим областима у складу са законом;

4) усваја препоруке за правна и физичка лица за која проце-
ни да им је делатност од значаја за привредни, пољоприв-
редни и рурални развој АП Војводине;

5) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора 
ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;

6) утврђује садржину и изглед печата и утврђује знак РАВ 
који ће га чинити препознатљивим у правном промету;

7) надзире рад директора и усваја извештаје директора;
8) одлучује о повећању и смањењу основног капитала РАВ, 

као и о свакој емисији хартија од вредности;
9) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, 

укључујући и одређивање дана стицања права на учешће 
у добити и дана исплате учешћа у добити оснивачу РАВ;

10)  именује и разрешава директора и утврђује накнаду за 
његов рад односно начела за утврђивање те накнаде;

11) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
12) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о под-

ношењу предлога за покретање стечајног поступка од 
стране РАВ;

13) именује ликвидационог управника и усваја ликвидацио-
не билансе и извештаје ликвидационог управника;

14) одлучује о обавезама члана РАВ на додатне уплате и о 
враћању тих уплата;

15) даје прокуру;
16) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за 

заступање РАВ у спору с прокуристом, као и у спору с 
директором,

17) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични 
интерес;

18) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, зала-
гање или друго располагање имовином велике вредности;

19) даје сагласност на акт о организацији и систематизацији 
радних места РАВ;

20) подноси Скупштини АПВ годишњи извештај о посло-
вању РАВ путем Покрајинске владе;

21) доноси пословник о свом раду;
22) врши друге послове и одлучује о другим питањима у 

складу са законом којим се уређује оснивање привред-
них друштава.

Члан 16.

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова 
скупштине. 

Члан 16а

Скупштина АПВ:

1. доноси измене оснивачког акта;
2. одобрава уговор о приступању новог члана и даје саглас-

ност на пренос удела трећем лицу;
3. одлучује о статусним променама и променама правне 

форме.

Члан 17.

Друштво заступа директор РАВ, с неограниченим овлашћењима. 

За директора РАВ именује се Наташа Павићевић Бајић, дипло-
мирана правница.

Овлашћује се Наташа Павићевић Бајић да овери потпис на ос-
нивачки акт код надлежног нотара.

Члан 18.

РАВ ће имати једног директора који је законски заступник РАВ. 

Директора именује скупштина.

Директор се региструје у складу са законом о регистрацији.

Члан 19.

Делокруг директора јесте:

1) заступање друштва и вођење послова РАВ у складу са за-
коном и овим оснивачким актом; 

2) уредно вођење пословних књига;
3) тачност финансијских извештаја РАВ;
4) обавеза извештавања скупштине;
5) сви остали послови који нису у надлежности скупштине.

Члан 20. 

РАВ се оснива на неодређено време.

РАВ престаје да постоји брисањем из регистра привредних 
субјеката у случајевима предвиђеним законом. 

Члан 21.

Директор је у обавези да након сваке измене оснивачког акта 
сачини и потпише пречишћени текст документа.

На пречишћен текст документа из става 1. сагласност даје 
скупштина и објављује се у „Службеном листу АПВ”.

Будуће измене оснивачког акта се не оверавају.

Измене оснивачког акта, након сваке такве измене, региструју 
се у складу са законом о регистрацији.

Члан 22.

РАВ почиње с радом даном регистрације код надлежног органа.

Члан 23.

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 101-023-1/2017-01
Нови Сад, 21. фебруар 2017. године

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István)

244.

На основу члана 31. алинеја 2, а у вези с чланом 27, тачка 9, 
ал. 1. и 3. Статута Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП 
Војводине”, број: 20/14), Скупштина Аутономне покрајине Војвo-
дине, на седници одржаној 21. фебруара 2017.  године, донела је 

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О  ИЗМЕНАМА 

 ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ 
О  ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
 ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА 

У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
 И УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА У 

АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Члан 1.

У Покрајинској скупштинској одлуци о  додели буџетских 
средстава за финансирање и суфинансирање програмских ак-
тивности и пројеката у области основног и средњег образовања 
и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини 
Војводини  („Сл. лист АПВ“ бр. 14/15)  у члану 1. после речи: „у 
области“ додајe се реч: „предшколског,“ .
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Члан 2.

Члан 2.  мења се и  гласи: 

„Програмске активности и пројекти у смислу члана 1. ове од-
луке су:

1) у области предшколског васпитања: 
- подизање квалитета предшколског васпитања;
- реализација двојезичке наставе у предшколским устано-

вама;
- модернизација инфрастуктуре предшколских установа

2) у области основног образовања:
- подизање квалитета основног образовања;
- реализација двојезичке наставе у основним школама;
- образовање одраслих;
- модернизација инфраструктуре основних школа;

3) у области средњег образовања:  
- подизање квалитета средњег образовања;
- реализација двојезичке наставе у средњим школама;
- модернизација инфраструктуре средњих школа;

4) у области ученичког стандарда:
- подизање квалитета ученичког стандарда;
- регресирање превоза ученика средњих школа;
- модернизација инфраструктуре установа ученичког 

стандарда.“

Члан 3 .

Члан 4. мења се и гласи:

„Право на доделу средстава имају:

1. установе основног и средњег образовања и васпитања на 
територији АП Војводине, за намене из члана 2. тачка 2) 
и 3);

2. установе ученичког стандарда на територији АП Војво-
дине, за намене из члана 2. тачка 4), алинеја 1 и алинеја 
3;

3. јединице локалне самоуправе на територији АП Војво-
дине, за намене из члана 2. тачка 1), и тачка 4) алинеја 2;

4. удружења и национални савети националних мањина за 
намене из члана 2. тачка 2), алинеја 1 и тачка 3), алинеја 1;

5. регионални центри за професионални развој запослених 
у образовању са седиштем на територији АП Војводине, 
за намене из члана 2. тачка 2), алинеја 1 и тачка 3), али-
неја 1.“

Члан 4.

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број:101-4022/2017-01
Нови Сад, 21. фебруар 2017. године

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István)

245.

На основу члана 7. став 1 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број: 28/14) и члана 13. Одлуке о оснивању Гаранцијског 
фонда Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ‘‘, 
брoj:  17/03 и 3/06), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, 
на седници одржаној 21. фебруара 2017. године, д о н е л а  је

О  Д  Л  У  К  У
О ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

За председника и чланове Надзорног одбора Гаранцијског фон-
да Аутономне покрајине Војводине, именују се:

1. Јован Мандарић, дипл.економиста из Новог Сада, пред-
седник;

2. Дарко Јевтић, мастер маркетинга и менаџмента у спорту, 
из Новог Сада, члан;

3. Тибор Забош, инж. менаџмента, из Малог Иђоша, члан.

II

Овa одлукa објавиће се у Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине‘‘ .

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број:101-025-3/2017-01
Нови Сад,21. фебруар 2017. године

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István)

246.

На основу члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број: 28/14) и члана 13. Одлуке о оснивању Гаранцијског 
фонда Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ‘‘, 
брoj:  17/03 и 3/06), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, 
на седници одржаној 21. фебруара 2017.године, д о н е л а је

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору  Гаранцијског 
фонда Аутономне покрајине Војводине:

председник:
- Предраг Загорчић; 

чланови:
- Бојан Савовић,
- Тибор Забош.

II

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине‘‘ .

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број:101-025-1/2017-01
Нови Сад, 21.фебруар 2017.година

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István)
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247.

На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупшти-
ни Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 
28/2014) и члана 53. Покрајинске скупштинске одлуке о избору по-
сланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, бр. 23/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводи-
не, на седници одржаној 21. фебруара 2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА 

У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

I
Проф др Тамашу Корхецу престао је мандат посланика у 

Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због поднете ос-
тавке, са 26. децембром 2016. године.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 013-11/16
Нови Сад, 21. фебруар 2017. године

Председник
Скупштине Ап Војводине

Иштван Пастор,с.р.
(Pásztor István)

248.

ИСПРАВКА РЕШЕЊА 

У РЕШЕЊУ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБО-
РА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „НИКОЛА ВОЈВО-
ДИЋ“ У КИКИНДИ, БРОЈ: 022-160/2017 од 7. фебруара 2017. 
године, које је објављено у „Сл. листу АП Војводине“, у броју: 
7/2017, од 8. фебруара 2017. године, дошло је до техничке грешке.

Уместо текста:

„ - Рената Зељковић из Банатског Новог Села, представник ос-
нивача;“,

треба да стоји текст:
„ - Рената Зељковић из Банатског Великог Села, представник 

оснивача;“. 

БРОЈ: 022-160/2017
ДАТУМ:   17.  фебруар 2017. године

Секретар
Покрајинске владе

Татјана Гашовић,с.р.

249.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ  У 2017. ГОДИНИ 

ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ

I

На основу члана 21. и 22. став 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годи-
ну („Службени лист АП Војводине“, број: 69/2016), Покрајински 

секретаријат за социјалну политику, демографију и равноп-
равност полова у 2017. години планирана средства у износу од 
32.000.000,00 динара усмериће:

1. за реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву 
на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто 
оплођење за друго, треће и свако наредно дете („Службени лист 
АПВ“, број: 42/2014 и 69/2016).

II

Услови за стицање права по јавном огласу:

• Право на суфинансирање трошкова за биомедицински 
потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наред-
но дете у износу од 200.000,00 динара једнократно може 
да оствари породица (парови) за услуге које се пружају 
у здравственим установама које имају важећу дозво-
лу издату од стране здравствене инспекције Министар-
ства здравља Републике Србије за обављање поступа-
ка БМПО. Ово право могу да остваре брачни, односно 
ванбрачни партнери (корисници средстава) који имају 
најмање једно живо заједничко дете или дете које при-
пада једном од партнера, када пацијенткиња нема више 
од 44 године старости, и где неплодни пар има преби-
валиште на територији Аутономне покрајине Војводи-
не најмање годину дана од дана позитивног мишљења 
Стручне комисије за БМПО Клиничког центра Војводи-
не у Новом Саду.

неопходна документација/право на суфинансирање трошкова 
за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и сва-
ко наредно дете остварује се на основу поднетог захтева мајке и 
следећих доказа:

а) извод из матичне књиге венчаних или изјаву оверену од 
стране јавног бележника као доказ о ванбрачној заједни-
ци;

б) уверења за оба партнера о месту пребивалишта на тери-
торији АП Војводине најмање годину дана непрекидно 
до дана позитивног мишљења Стручне комисије за ван-
телесну оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство 
Клиничког центра Војводине у Новом Саду, издата од на-
длежног  МУП-а;

ц) извод-изводе из матичне књиге рођених за живу децу;
д) фотокопије личних карата оба партнера;
е) позитивно мишљење Стручне комисије за вантелесну 

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

ф) уверење надлежног органа МУП-а уколико се тачна ад-
реса боравишта подносиоца захтева разликује од адресе 
пребивалишта подносиоца захтева из његове личне кар-
те;

г) фотокопија валидног документа о броју текућег рачу-
на једног од партнера на који ће бити уплаћена новчана 
средства.

Корисници средстава дужни су да о свакој промени пребива-
лишта и боравишта обавесте Комисију Покрајинског секрета-
ријата у року од осам дана од дана промене пребивалишта, од-
носно боравишта.

III

Овај јавни оглас је отворен током целе године.

IV

Сва лица која испуњавају услове за остваривање наведеног 
права могу да поднесу захтев са потребном документацијом на 
писарници Покрајинске владе АПВ, или да га пошаљу писменим 
путем на адресу: Покрајински секретаријат за социјалну поли-
тику, демографију и равноправност полова са назнаком за Коми-
сију за БМПО, Булевар Михајла Пупина бр. 16, Нови Сад, као и 
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да се детаљно информишу о условима, критеријумима, начину 
и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за 
биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако 
наредно дете путем телефона 021/452-339 и 021/452-371 Покрајин-
ског секретаријата као и на званичној интернет презентацији По-
крајинског секретаријата- www.pssp.vojvodina.gov.rs.

V

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова на основу поднетих захтева и приложене 
документације, у складу са расположивим средствима покрајин-
ског буџета за 2017. годину, доделиће средства у складу са наве-
деном одлуком у јавном огласу.

VI

Јавни оглас се објављује у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“, дневном листу „Дневник“ и на интернет 
страници покрајинског секретаријата: www.pssp.vojvodina.gov.rs.

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.

250.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/2009), чл. 15. и 35а. Покрајинске 

скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука 
и 37/16) а у вези члана 124. и 125. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 24/2011) у поступку 
давања сагласности за именовање директора Центра за социјални 
рад Општине Рума,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање СЛОБОДАНА КРА-
СИЋА, дипломираног економисте из Хртковаца на дужност ди-
ректора Центра за социјални рад Општине Рума.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-186/2017
Нови Сад, 17. фебруар 2017. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.
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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 бр 1,

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.rs

С А Д Р Ж А Ј

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ 

242. Покрајинска скупштинска одлука о престанку 
рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини 
„Vojvodina Investment Promotion - VIP“

243. Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Развој-
не агенције Војводине;

244. Покрајинска скупштинска одлука о изменама По-
крајинске скупштинске одлуке о додели буџетских 
средстава за финансирање и суфинансирање про-
грамских активности и пројеката у области основног 
и средњег образовања и васпитања и ученичког стан-
дарда у Аутономној покрајини Војводини;

245. Одлука о именовању Надзорног одбора Гаранцијског 
фонда Аутономне покрајине Војводине;

246. Одлука о разрешењу Надзорног одбора Гаранцијског 
фонда Аутономне покрајине Војводине;

247. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини 
Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

248. Исправка Решења о именовању чланова Управног од-
бора Дома ученика средњих школа „Никола Војво-
дић“ у Кикинди;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

249. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне 
покрајине Војводине у 2017. Години за децу и поро-
дицу;

250. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад Општине Рума;
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