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189.

На основу члана 13а став 2 Одлуке о оснивању Завода за кул-
туру Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/2003 и 8/2006) и 
члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), 
а у вези с чланом 1. алинеја 9. Покрајинске скупштинске одлуке 
о преношењу оснивачких права над установама културе које је 
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010),

Покрајинска влада, на  седници одржаној 28. фебруара 2018. 
године, донела је
         

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу Војводине 
за 2018. годину, који је донео Управни одбор Завода за културу 
Војводине, на 15. седници одржаној 7. фебруара 2018. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-126/2018 
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године 

ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

190.
На основу члана 13а став 2 Одлуке о оснивању Завода за културу 

Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/2003 и 8/2006) и чл. 
32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у вези 
с чланом 1. алинеја 9. 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), 

Покрајинска влада, на седници одржаној  2018. године,  
д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу Војво-
дине за 2018. годину, који је донео Управни одбор Завода за кул-
туру Војводине, на XV седници одржаној 7. фебруара 2018. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-44/2018 
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године 

ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

191.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 2. 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: 18/2010), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 28. фебруара 2018. го-
дине,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Aрхива Војводине за 2018. 
годину, који је усвојио Управни одбор Архива Војводине, на сед-
ници одржаној 6. фебруара 2018. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-111/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године 

  ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић,с.р.

192.
На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 

скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
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Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/2010),

Покрајинска влада, на  седници одржаној 28. фебруара 2018. 
године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Архива Војводине за 
2018. годину, који је усвојио Управни одбор Архива Војводине, на 
седници одржаној 6. фебруара 2018. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-42/2018 
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

193.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 1. 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: 18/2010), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 28. фебруара 2018. го-
дине,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе за 2018. годину, који је усвојио Уп-
равни одбор Покрајинског завода за заштиту споменика културе, 
на 7. седници одржаној 26. јануара 2018. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-74/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

194.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 1. 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: 18/2010), 

Покрајинска влада, на седници, одржаној 28. фебруара 2018. 
године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе за 2018. годину, који је усвојио Управ-
ни одбор Покрајинског завода за заштиту споменика културе, на 
седмој седници одржаној 26. jануара 2018. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-38/2018 
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

195.

На основу члана 16. став 2 Одлуке о оснивању Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Служ-
бени лист АПВ”, број: 19/06) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/2014), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 28. фебруара 2018. го-
дине,  д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Фонда за пружање помоћи 
избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину, који је 
донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прог-
наним и расељеним лицима, на 155. седници одржаној 22. јануара 
2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-6/2018 
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године  

 ПРЕДСЕДНИК
 Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

196.

На основу члана 16. став 2 Одлуке о оснивању Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Служ-
бени лист АПВ”, број: 19/06) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/2014), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 28. фебруара 2018. го-
дине,  д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за пружање по-
моћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину, 
који је донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, 
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прогнаним и расељеним лицима, на 156. седници одржаној 5. фе-
бруара 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-40/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

197.

На основу члана 21. став 1 Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. 
др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14 - др. закон), тачке I Одлу-
ке о преузимању права и обавеза оснивача над Установом за децу 
и омладину СОС Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској 
Каменици  („Службени лист АПВ”, број: 7/02) и чл. 32. став 1 тач-
ка 12. и 36. став. 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) а у вези с чланом 
132. став 3 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, 
број: 24/11), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 28. фебруара 2018. го-
дине, д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Установе за децу 
и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каме-
ници, због истека мандата:

-  председник:
 Бранко Видицки, доктор техничких наука из Новог Сада, пред-
ставник оснивача;

 
- чланови:
1. Татјана Лакић из Каћа, представница оснивача;
2. Драган Лазић из Новог Сада, представник удружења;
3. Светозар Боројевић из Новог Сада, представник корисника;
4.  Раденко Кондић, професор српске књижевности и језика и 

дипломирани филолог-мастер из Новог Сада, представник 
запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-119/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

198.

На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над Установом за децу и омладину СОС Дечје 
село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици („Службени 
лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 
6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-

бени лист АПВ”, број: 37/14),                      
 Покрајинска влада, на седници одржаној 28. фебруара 2018. 

године,  д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Установе за децу и омладину Дечје село „Др 
Милорад Павловић” у Сремској Каменици, именују се:

-за председницу:
 Нада Јулинац, дипломирана дефектолошкиња-олигофренопе-
дагошкиња из Бачке Паланке;

-за чланове:
1. Даниел Димитров, дипломирани економиста из Ковиља;
2.  Снежана Миловановић, дипломирана ветеринарка из Новог 

Сада, представница удружења;
3. Светозар Боројевић из Новог Сада, представник корисника;
4.  Бранка Вукмировић, професорка педагогије и психологије из 

Новог Сада, представница запослених. 

Председница и чланови Управног одбора Установе за децу и 
омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каме-
ници, именују се на четири године.
   

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-120/2018 
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

199.

На основу члана 22. став 1 Закона о јавним службама („Службе-
ни гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. 
закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14 - др. закон), тачке I Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над Установом за децу и 
омладину СОС Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској 
Каменици („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тач-
ка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези 
члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Службени гласник 
РС”, број: 24/11),                      

Покрајинска влада, на седници одржаној 28. фебруара 2018. го-
дине, д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Установе за децу 
и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каме-
ници, због истека мандата:

- председница:
Славица Куртиновић, дипломирана правница из Будисаве,
представница оснивача; 

- чланови:
1. Дејан Јакшић из Ковиља, представник оснивача;
2.  Јела Јанковић, угоститељска техничарка из Новог Сада, пред-

ставница запослених.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-121/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

200.

На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над Установом за децу и омладину СОС Дечје 
село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици („Службени 
лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14),                      

Покрајинска влада, на седници одржаној 28. фебруара 2018. го-
дине, д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Установе за децу и омладину Дечје село „Др 
Милорад Павловић” у Сремској Каменици, именују се:

- за председника:
Владо Кантар, дипломирани правник из Новог Сада;

- за чланове:
1. Даниела Грбић, дипломирана економисткиња из Футога, 

представница оснивача;
2. Јованка Димитријевић, професорка разредне наставе из Но-

вог Сада, представница запослених.
 

Председник и чланови Надзорног одбора Установе за децу и 
омладину Дечје село „Др Милорад Павловић” у Сремској Каме-
ници, именују се на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-122/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

201.

На основу члана 26. став 2 и 4, чл. 35. и 36. став 2 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној  28. фебруара  2018. 
године, д о н е л а је 

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ

ЗА САРАДЊУ СА УПРАВНИМ ОКРУЗИМА И 
КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У 

АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Члан 1.

Образује се Радна група за сарадњу са управним окрузима и 
координацију инспекцијског надзора у Аутономној покрајини 
Војводини (у даљем тексту: Радна група), као повремено радно 
тело Покрајинске владе. 

Члан 2.

Задаци Радне групе:

 - да у складу са овлашћењима из закона, којима је утврђена на-
длежност овлашћених органа за вршење инспекцијског над-
зора на територији Аутономне покрајине Војводине, допри-
несе делотворнијем раду, односно инспекцијском надзору на 
територији Аутономне покрајине Војводине;

 - да разматра питања у вези са остваривањем надлежности Ау-
тономне покрајине Војводине у области инспекцијског над-
зора и да прати њихово остваривање;

 -  да сарађује са начелницима управних округа на територији 
Аутономне покрајине  Војводине, ради свеобухватног и ко-
ординираног инспекцијског надзора у Аутономној покраји-
ни Војводини;

 - да сарађује са републичком Координационом комисијом, која 
је основана ради        

 - усклађивања, односно координације инспекцијског надзора. 

Радну групу чине председник и десет (10) чланова. 

Председник Радне групе је покрајински секретар надлежан за 
послове привреде и туризма. 

Председник Радне групе руководи њеним радом, усклађује рад 
чланова, те сазива и води седнице Радне групе и задужен је да 
сарађује са републичком Координационом комисијом, која је ос-
нована   ради  усклађивања, односно координације инспекцијског 
надзора.Чланови Радне групе јесу представници покрајинских се-
кретаријата и посебних организација које имају утврђене поверене 
надлежности у области инспекцијског надзора.

Члана Радне групе за време његове одсутности или спречености 
замењује заменик члана. 
 

Члан 3.

За председника Радне групе именује се: 
 - Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе и покрајин-

ски секретар за привреду и туризам; 

За чланове и заменике чланова Радне групе именују се: 
1) Витомир Вучковић, вршилац дужности подсекретара По-

крајинског секретаријата за привреду и туризам, члан;
 -  Весна Грковић, самостална саветница у Покрајинском секре-

таријату за привреду и туризам, заменик члана;
2) Мирослав Бошковић, заменик покрајинског секретара за енер-

гетику, грађевинарство и саобраћај, члан;
 -  Саша Игић, вршилац дужности помоћника покрајинског се-

кретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, заменик 
члана;

3) Палимир Тот, вршилац дужности подсекретара Покрајинског 
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноп-
равност полова, члан;

 - Предраг Радовић, вршилац дужности помоћника покрајин-
ског секретара за социјалну политику, демографију и равноп-
равност полова, заменик члана;

4) Немања Ерцег, вршилац дужности помоћника покрајинског 
секретара за урбанизам и заштиту животне средине, члан;

 - Бранкица Табак, вршилац дужности подсекретара Покрајин-
ског секретаријата за урбанизам и заштиту животне среди-
не, заменик члана;

5) Биљана Кашерић, вршилац дужности помоћника покрајин-
ског секретара за образовање, прописе, управу и националне 
мањине – националне заједнице, члан;

 - Горан Драгосављевић, покрајински просветни инспектор, 
сaветник у Покрајинском секретаријату за образовање, про-
писе, управу и националне мањине – националне заједни-
це, заменик члана;
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6) Ивана Бороја, вршилац дужности помоћника покрајинског 
секретара за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, члан;

 - Бошко Барош, вршилац дужности помоћника покрајинског 
секретара за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, заменик члана;

7) Светлана Михић, вршилац дужности подсекретара Покрајин-
ског секретаријата за високо образовање и научноистраживач-
ку делатност, члан;

 - Нела Милишић, вршилац дужности помоћника покрајинског 
секретара за високо образовање и научноистраживачку де-
латност, заменик члана;

8) др Александра Украден, вршилац дужности помоћника по-
крајинског секретара за  здравство, члан;

 - др Снежана Бојанић Стојић, вршилац дужности помоћника 
покрајинског секретара за здравство, члан;

9) Саша Стевановић, вршилац дужности помоћника покрајин-
ског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
члан;

 - Мирослав Дуњић, вршилац дужности помоћника покрајин-
ског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
заменик  члана; 

10) Загорка Петровић Златановић Гигић, вршилац дужности по-
моћника покрајинског секретара за спорт и омладину, члан;

Драган Милић, вршилац дужности помоћника покрајинског се-
кретара за спорт и омладину, заменик члана.

Члан 4.

На начин рада Радне групе сходно се примењују одредбе Послов-
ника о раду Покрајинске владе.

Члан 5.

Стручне и административно-оперативне послове за потребе 
Радне групе, обавља покрајински орган управе задужен за послове 
привреде и туризма.

Члан 6.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-5/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

202.

На основу члана 10. став 2 Одлуке о оснивању Гаранцијског 
фонда Аутономне Покрајине Војводине ( „Службени лист АПВ“, 
број: 17/03 и 3/06) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади   („Службени лист АПВ“,  број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 28. фебруара  2018. 
године,   д о н е л а  је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на   Програм рада Гаранцијског фонда 
Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, који је донео Уп-
равни одбор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине, 
на седници одржаној 28. децембра 2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-1/2018 
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

203.

На основу члана 10. став 2 Одлуке о оснивању Гаранцијског 
фонда Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број: 17/03 и 3/06) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске 
одлуке о  Покрајинској влади  („Службени лист АПВ“, број: 37/14), 

Покрајинска  влада,  на  седници  одржаној 28. фебруара 2018. 
године,  д о н е л а  је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на   Финансијски план Гаранцијс-
ког фонда Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, који је 
донео Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине 
Војводине, на  седници одржаној 13. фебруара 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 400-5/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

204.

На основу члана 32. тачка 12. и чл. 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о  Покрајинској влади („Службени лист АПВ” 
број: 37/14), члана 6. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист 
АПВ”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 28. фебруара  2018. 
године,   д о н е л а  је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Горан Каурић из Зрењанина, разрешава се дужности члана 
Управног одбора Туристичке организације Војводине, на лични 
захтев. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-13/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.
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205.

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ″, број: 37/14, 54/14  ̶  
друга одлука, 37/16 И 29/17), а у вези са чланом 56. ст. 1 и 4 Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16 И 113/17) и чл. 
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 28. фебруара 2018. го-
дине, д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

др Александра Украден, поставља се за вршиоца дужности по-
моћника покрајинског секретара за здравство у Сектору за сани-
тарни надзор и јавно здравље, најдуже до три месеца, почев од 1. 
марта 2018. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-19/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

206.

На основу члана 130. став 3 и 135. став 1 Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 
106/15, 105/17 – други закон и 113/17 – други закон), Одлуке о ос-
нивању Завода за трансфузију крви Војводине („Службени лист 
АПВ”, број: 22/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној  28. фебруара  2018. 
године, д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

проф. др Радмили Јовановић, докторки медицине, примаријусу 
и спец. трансфузиологије, престаје дужност директорке Завода за 
трансфузију крви Војводине, на коју је именована Решењем По-
крајинске владе, број: 022-219/2014 од 26. фебруара 2014. године, 
због истека мандата. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-160/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

207.

На основу члана 130. став 3 и 134. Закона о здравственој зашти-
ти („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 106/15, 
105/17 – други закон и 113/17 – други закон) Одлуке о оснивању 
Завода за трансфузију крви Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 22/10), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној  28. фебруара  2018. 
године,  д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

прим. др сц. мед. Сања Богдановић, докторка медицине, спец. 
трансфузиологије, именује се за вршиоца дужности директора 
Завода за трансфузију крви Војводине, на период од шест месеци.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-161/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

208.

На основу члана 130. став 3 и 7. и 135. став 1 Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – 
други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 
96/15, 106/15, 105/17 – други закон и 113/17 – други закон), Одлуке 
о оснивању Завода за јавно здравље Суботица („Службени лист 
АПВ”, број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној  28. фебруара  2018. 
године, д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

др Морани Миковић, докторки медицине, спец. микробиоло-
гије са паразитологијом, престаје дужност директорке Завода за 
јавно здравље Суботица, на коју је именована Решењем Владе Ау-
тономне покрајине Војводине, број: 022-107/2014 од 5. фебруара 
2014. године, због истека мандата. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-136/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.
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209.

На основу члана 130. став 3 и 134. Закона о здравственој зашти-
ти („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 106/15, 
105/17 – други закон и 113/17 – други закон), Одлуке о оснивању 
Завода за јавно здравље Суботица („Службени лист АПВ”, број: 
11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 28. фебруара  2018. 
године, д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

проф. др Срећко Новаковић, магистар економских наука и док-
тор наука о менаџменту, именује се за вршиоца дужности дирек-
тора Завода за јавно здравље Суботица, на период од шест месеци.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-137/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

210.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други за-
кон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 
106/15. 105/17 – други закон и 113/17 – други закон), Одлуке о пре-
узимању права и обавеза оснивача над здравственим установама 
које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалис-
тичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службе-
ни лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној  28. фебруара  2018. 
године, д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Института за 
здравствену заштиту деце и омладине Војводине:

- чланови:
1. прим. др. сц. мед. Бранка Радојчић, докторка медицине, 

спец. опште и дечје хирургије из Лединаца, из реда запос-
лених;

2. мр. пх. Марина Жига – Савић, спец. фармације из Новог 
Сада, из реда запослених;

3. Јелена Малетин, виша медицинска сестра из Новог Сада, из 
реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-184/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

211.
На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 

заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други за-
кон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 
106/15. 105/17 – други закон и 113/17 – други закон), Одлуке о пре-
узимању права и обавеза оснивача над здравственим установама 
које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалис-
тичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службе-
ни лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној  28. фебруара  2018. 
године, д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Института за здравствену заштиту деце и 
омладине Војводине, именују се:

- за чланове:
1. доц. др Гордана Вијатов Ђурић, доктор медицине, спец. 

педијатрије и реуматологије из Новог Сада, из реда запос-
лених;

2. прим. др Михајло Јецковић, доктор медицине, спец. ради-
ологије и магистар медицинске физике из Новог Сада, из 
реда запослених;

3. Бориславка Драгишић, струковна мед. сестра специјалиста 
из Новог Сада, из реда запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-185/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

212.
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, 93/14, 96/15, 106/15 и 
105/17 – други закон и 113/17 – други закон), Одлуке о 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), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној  28. фебруара  2018. 
године, д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешава се дужности у Управном одбору Специјалне болни-
це за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић″ Вршац:
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- председник:
1. Данило Бјелица, дипл. инж пољопривреде из Панчева, пред-

ставник оснивача, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-183/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

213.

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, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 
и 113/17), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над 
здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају 
болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравстве-
ну заштиту („Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној  28. фебруара  2018. 
године, д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешава се дужности у Надзорном одбору Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Русанда″ Меленци:

- чланица:
1. Алиса Коцкар, дипл. политиколошкиња из Зрењанина, пред-

ставница оснивача, на лични захатев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-181/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

214.
На основу члана 36. став 1 тачка 12. Закона о утврђивању на-

длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда), члана 32. став 1 
тачка 9. и  чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади  („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези 
са чланом  56. став 1 Закона о ученичком и студентском стандар-
ду  („Службени гласник РС”, број: 18/2010 и 55/2013),  

Покрајинска влада, на седници одржаној  28. фебруара  2018. 
године, д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Браниславу Ђорђевићу, дипломираном машинском инжењеру 
из Зрењанина, п р е с т а ј е  дужност вршиоца дужности директо-

ра Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ у Зрења-
нину. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-155/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године  

ПРЕДСЕДНИК
 Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

215.

На основу члана  36. став 1 тачка 12. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине  („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда), члана 32. став 
1 тачка 9. и  чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади  („Службени лист АПВ”, број: 37/14), a у 
вези са чланом  58. Закона о ученичком и студентском стандарду  
(„Службени гласник РС”, број: 18/2010 и 55/2013), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 28. фебруара  2018. 
године, д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Добрица Брдарић, из Зрењанина, дипломирани инжењер за 
развој – машинске струке, и м е н у ј е  се  за вршиоца дужности 
директора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ 
у Зрењанину, на мандатни период од годину дана. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-156/2018  
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

216.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, број 
57/17) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),

Покрајинска влада , на седници одржаној 28. фебруарав 2018. 
године,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.	Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годи-
ну и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финан-
сије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска 
активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална кла-
сификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, 
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економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Сред-
ства резерве, одобрава се Разделу 07 Покрајинском секрета-
ријату за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, Програм 1203 Јачање културне продукције 
и уметничког стваралаштва, Програмска активност 1002 
Подршка филмској уметности и осталом аудио-визуелном 
стваралаштву, функционална класификација 820 Услуге 
културе, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, из-
нос од 6.000.000,00 динара (словима: шест милиона динара 
и 00/100) и то:
 -  износ од 3.000.000,00 динара на економској класифика-

цији 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама, односно 4511 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама;

-  износ од 1.500.000,00 динара на економској класификацији 
454 Субвенције приватним предузећима, односно 4541 Те-
куће субвенције приватним предузећима; 

-  износ од 1.500.000,00 динара на економској класификацији 
481 Дотације невладиним орагнизацијама, односно 4819 
Дотације осталим непрофитним институцијама;

због недовољно планираних средстава на апропријацијама за 
реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се за 
наведене износе по апропријацијама (за укупно 6.000.000,00 дина-
ра), а периодично право потрошње – квота – увећава се у висини 
и по методологији, те по условима, начину и поступку за измену 
периодичног плана извршења и одобреног обима расхода и изда-
така (квоте) за одређени период, које утврђује покрајински орган 
надлежан за послове финансија.

2.  Одобрено повећање апропријација за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резер-
ве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из 
тачке 1. овог решења, намењено је за суфинансирање манифе-
стација, фестивала и награда, као и пројеката аматерског ства-
ралаштва из области филмске уметности и осталог аудио-ви-
зуелног стваралаштва у Аутономној покрајини Војводини у 
2018. години, а реализоваће се путем јавног конкурса.

3. О реализацији овог решења – у оквиру својих надлежности 
– стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно ин-
формисање и односе с верским заједницама и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу у складу са прописима који уређују контро-
лу државне помоћи, на основу писаног уговора, или другог 
правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-94/2018-9 
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

217.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, број 
57/17) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада , на седници одржаној 28. фебруара 2018. 
године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за фи-
нансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска актив-
ност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класифи-
кација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства ре-
зерве, одобрава се Разделу 07 Покрајински секретаријат за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједница-
ма, Програм 1203 Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва, Програмска активност 1001 Подршка развоју 
визуелне уметности и мултимедије, функционална класифи-
кација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 При-
ходи из буџета, износ од 1.000.000,00 динара (словима: један 
милион динара и 00/100) на економској класификацији 463 
Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитал-
ни трансфери осталим нивоима власти, а због непланираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 1.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класифика-
цијама из тачке 1. овог решења – износ од 1.000.000,00 динара 
– усмериће се општини Врбас, а за суфинансирање набавке 
пројектне документације за потребе пројекта изградње Дома 
културе у Равном Селу.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно ин-
формисање и односе с верским заједницама и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједница-
ма преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог 
правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-94/2018-10 
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

218.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и 113/2017), 
члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист 
АПВ”, број 57/2017) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 28. фебруара  2018. 
године,     д о  н  о  с  и 
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Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годи-
ну и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финан-
сије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска 
активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална кла-
сификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Сред-
ства резерве, одобрава се Разделу 08 Покрајинском секрета-
ријату за здравство, Програм 1807 Развој инфраструктуре 
здравствених установа, Програмска активност 1001 Изградња 
и опремање здравствених установа у државној својини чији 
је оснивач АП Војводина, функционална класификација 760 
Здравство некласификовано на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 464 
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 
4642 Капиталне дотације оргнизацијама обавезног социјал-
ног осигурања, износ од 22.000.000,00 динара (словима: два-
десет два милиона динара и 00/100), због недовољно плани-
раних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 22.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота 
– увећава се у висини и по методологији, по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобрног 
обима расхода и издатака (квоте) за оређени период који утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за здравство, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из става 1. овог решења, намењено је за 
финансирање израде пројектно-техничке документације за 
реконструкцију Опште болнице Суботица у Суботици. 

3. О реализацији овог решења – у оквиру својих надлежности 
– стараће се Покрајински секретаријат за здравство и По-
крајински секретаријат за финансије.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-94/2018-11 
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

219.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, број 
57/17) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада , на седници одржаној 28. фебруара  2018. 
године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата 
за финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за фи-
нансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програм-
ска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Сред-
ства резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајинском секрета-
ријату за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, Програм 2004 Средње образовање,  
Програмска активност  1002 Подизање квалитета средњег об-
разовања, функционална класификација 920 Средње образо-
вање, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, износ од 
690.560,17 динара (словима: шест стотина деведесет хиљада 
петсто шездесет динара и 17/100) на економској класифика-
цији  463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 
Текући трансфери осталим нивоима власти, а због неплани-
раних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се за 
690.560,17 динара, а периодично право потрошње – квота – увећава 
се у висини и по методологији, те по условима, начину и поступку 
за измену периодичног плана извршења и одобреног обима расхода 
и издатака (квоте) за одређени период, које утврђује покрајински 
орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава те-
куће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је Еко-
номско-трговачкој школи „Паја Маргановић” из Панчева, за 
плаћање доспелог пореског дуга на непокретност катасраскe 
парцеле број: 666 КО Бечићи, на територији општине Будва 
(Република Црна Гора), с припадајућом каматом и трошко-
вима принудне наплате по Решењу управе локалних јавних 
прихода општине Будва број: 21-213-U-60, од 01. фебруара 
2018. године.

3. О реализацији овог решења – у оквиру својих надлежности 
– стараће се Покрајински секретаријат за образовање, про-
писе, управу и националне мањине – националне заједнице 
и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – нацио-
налне заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом 
прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-94/2018-12 
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

220.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
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покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, број 
57/17) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада , на седници одржаној 28. фебруара 2018. 
године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. го-

дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата 
за финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за фи-
нансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програм-
ска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Сред-
ства резерве, одобрава се:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Организациона класи-
фикација

Раздео  07   ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ 
И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 41.558.961,16

Глава 0701 Индиректни корисници у области културе 41.558.961,16

Програм 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа 10.835.138,41

Програмска активност 
/ пројекат 1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа 10.835.138,41

Функционална класи-
фикација 820 Услуге културе 10.835.138,41

Извор финансирања 01  00  Приходи из буџета 10.835.138,41

Економска 
класификација 465 Остале дотације и трансфери 10.835.138,41

4651 Остале текуће дотације и трансфери 10.835.138,41

ЈБ КЈС 3584 Покрајински завод за заштиту споменика културе 1.593.944,16

3577 Архив Војводине 2.458.238,78

3579 Музеј Војводине 3.567.635,79

3583 Позоришни музеј Војводине 907.570,60

3586 Спомен-збирка Павла Бељанског 789.187,22

3578 Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића 636.842,94

3580 Музеј савремене уметности Војводине 881.718,92

Програм 1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 30.723.822,75

Програмска активност 
/ пројекат 1006 Подршка раду установа у области стваралаштва 30.723.822,75

Функционална 
класификација 820 Услуге културе 30.723.822,75

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета 30.723.822,75

Економска 
класификација 465 Остале дотације и трансфери 30.723.822,75

4651 Остале текуће дотације и трансфери 30.723.822,75

ЈБ КЈС 3663 Српско народно позориште 26.934.314,00

80250 Издавачки завод „Форум“ 499.131,03

9057 Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz 2.628.356,37

80905 Војвођански симфонијски оркестар 122.740,00

9911 Завод за културу Војводине 539.281,35

и

Раздео  09    ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, 
ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 1.239.906,79

Глава 0901 Покрајински завод за социјалну заштиту 656.711,84

Програм 0902 Социјална заштита 656.711,84

Програмска активност 
/ пројекат 1019 Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити 656.711,84
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Функционална 
класификација 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 656.711,84

Извор финансирања 01  00  Приходи из буџета 656.711,84

Економска 
класификација 465 Остале дотације и трансфери 656.711,84

4651 Остале текуће дотације и трансфери 656.711,84

Глава 0902 Центар за породични смештај и усвојење - Нови Сад 583.194,95

Програм 0902 Социјална заштита 583.194,95

Програмска активност 
/ пројекат 1020 Породични смештај и усвојење 583.194,95

Функционална 
класификација 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 583.194,95

Извор финансирања 01  00  Приходи из буџета 583.194,95

Економска 
класификација 465 Остале дотације и трансфери 583.194,95

4651 Остале текуће дотације и трансфери 583.194,95

УКУПНО РАСХОДИ / ИЗДАЦИ: 42.798.867,95

због недовољно планираних средстава на апропријацијама 
за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава 
се за наведене износе по апропријацијама, што укупно износи 
42.798.867,95 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секре-
таријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама и за Покрајински секретаријат за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова намењено 
је за извршавање обавеза по основу члана 7. Закона о при-
временом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 
односно зарада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава, а у износима, распореду према буџетским 
класификацијама и индиректним корисницима буџетских 
средстава из тачке 1. овог решења.

3. О реализацији овог решења – у оквиру својих надлежнос-
ти – стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, Покрајински 
секретаријат за социјалну политику, демографију и равноп-
равност полова  и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским зајед-
ницама и Покрајински секретаријат за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова преузеће обавезу, на 
основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико 
другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-94/2018-13 
Нови Сад, 28. фебруар 2018. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

221.

На основу члана 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи («Сл. лист АПВ» бр. 37/2014, 54/2014-дру-
га одлука и 37/2016), а у вези са чланом 77. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине («Службени глас-
ник РС» бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС бр. IУз-353/2009) и 
у складу са чланом 6. став 1. Закона о правосудном испиту («Сл. 
гласник РС» бр. 16/97), покрајински секретар за образовање, про-
писе, управу и националне мањине – националне заједнице до-
носи

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ИСПИТНИХ ОДБОРА 

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

I

Образује се Први испитни одбор за полагање правосудног испита 
за лица која имају пребивалиште на територији Аутономне покраји-
не Војводине у следећем саставу:

1. Милан Ткалaц из Новог Сада, апелациони јавни тужилац у 
Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду, као председ-
ник Првог испитног одбора и испитивач из предмета Кривично 
право;

2. др Зоран Лончар из Новог Сада, професор на Правном факул-
тету у Новом Саду, као члан и испитивач из предмета Управно 
право;

3. Ерне Берењи из Сенте, судија Основног суда у Суботици, као 
члан и испитивач из предмета Радно право;

4. Јулијана Будинчевић из Новог Сада, судија Апелационог суда 
у Новом Саду, као члан и испитивач из предмета Грађанско 
право;

5. Михаљ Њилаш из Орома, покрајински секретар за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 
као члан и испитивач из предмета Трговинско (привредно) 
право;

6. др Маријана Дукић Мијатовић из Новог Сада, доцент на Еко-
номском факултету у Суботици Универзитета у Новом Саду, као 
члан и испитивач из предмета Међународно приватно право и

7. др Слободан Орловић из Новог Сада, професор на Правном 
факултету у Новом Саду, као члан и испитивач из предмета 
Уставно право и правосудно организационо право.
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II

Образује се Други испитни одбор за полагање правосудног 
испита за лица која имају пребивалиште на територији Аутономне 
покрајине Војводине у следећем саставу:

1. Ференц Молнар из Суботице, председник Вишег суда у Субо-
тици, као председник Другог испитног одбора и испитивач из 
предмета Кривично право;

2. Рајко Марић из Новог Сада, адвокат у Новом Саду, као члан и 
испитивач из предмета Управно право;

3. др Александар Радованов из Новог Сада, професор на Прив-
редној академији, Правном факултету за привреду и правосуђе 
у Новом Саду, као члан и испитивач из предмета Грађанско 
право;

4. Слободан Сремчев из Новог Сада, председник Привредног суда 
у Новом Саду, као члан и испитивач из предмета Трговинско 
(привредно) право;

5. Борислав Шушњар из Новог Сада, адвокат у Новом Саду, као 
члан и испитивач из предмета Радно право;

6. мр Бела Миавец из Новог Сада, јавни бележник у Темерину, као 
члан и испитивач из предмета Међународно приватно право и

7. Зоран Вучевић из Новог Сада, адвокат у Новом Саду, као члан 
и испитивач из предмета Уставно право и правосудно органи-
зационо право.

III

Др Милош Зубац из Новог Сада, Александра Боројев из Новог 
Сада и Сања Стричић из Футога, лектори за српски језик, одређују 
се за филологе испитних одбора.

IV

Дијана Катона из Новог Сада, запослена у покрајинском секре-
таријату за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице одређује се за секретара Првог испитног 
одбора.

Иван Боројев из Новог Сада, запослен у покрајинском секре-
таријату за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице одређује се за секретара Другог испитног 
одбора.

V

Мирјана Јурић из Ветерника, одређује се за обављање технич-
ких послова у организацији и спровођењу правосудног испита.

VI

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине – националне заједнице посебним актом утврђује 
висину накнаде за рад председника и чланова испитних одбора, 
филолога, секретара испитних одбора и осталих лица која учест-
вују у организацији и спровођењу правосудног испита.

VII

Ово решење примењује се од дана доношења, и са тим даном 
престају да важе: решење о образовању испитних одбора за по-
лагање правосудног испита бр. 128-02-9/2015-02 од 30.01.2015. го-
дине и решење о одређивању филолога, секретара и осталих лица 
која учествују у организацији и спровођењу правосудног испита 
бр. 128-02-9/2015-03 од 13.04.2015. године.

IX

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

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице

БРОЈ: 128-02-268/2016-02
ДАТУМ: 1.9.2016.године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.)

222.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/09), 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.  Закона о социјалној заштити („Службе-
ни гласник Републике Србије”, број 24/11),  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ВИНКЕ ТОШИЋ, ди-
пломиране економисткиње из Чоке на дужност директорке Цен-
тра за социјални рад за општину Чока.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-115/2018
Нови Сад, 13. фебруар 2018. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.

223.

На основу члана 4. Одлуке о поступку и критеријумима за доде-
лу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова за реализацију Програма 
унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводи-
ни у 2018. години („Службени лист АПВ”, број 10/18), Решења о 
покретању поступка јавног конкурса, број: 139-401-649/2018-01-01 
од 23. фебруара 2018. године, а у вези с Покрајинском скупштин-
ском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. 
годину („Службени лист АПВ”, број 57/17), Покрајински секрета-
ријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова 
расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ

 МЕРА, АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА
 У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 У 2018. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова ‒ у складу с Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова за 2018. годину 
‒ за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Ау-
тономној покрајини Војводини у 2018. години доделиће укупно 
65.000.000,00 динара.

Средства по овом јавном конкурсу додељиваће се по поступку 
и критеријумима утврђеним Одлуком о поступку и критеријуми-
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ма за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова за реализацију 
Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покраји-
ни Војводини у 2018. години („Службени лист АПВ”, број 10/18).

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним 
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. 
годину. 

Корисници средстава додељених по овом конкурсу дужни су 
да програме, мере и активности реализују до 31. децембра 2018. 
године.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова за реализацију Програма унапређења со-
цијалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2018. годи-
ни, по овом конкурсу, доделиће укупно 65.000.000,00 динара за фи-
нансирање, односно суфинансирање програма, мера и активности, 
за подстицај и развој нових и унапређивање квалитета постојећих 
услуга социјалне заштите, што подразумева: 

 - дневне услуге у заједници ‒ као што су дневни боравак, по-
моћ у кући и свратиште, уз активности које подржавају бора-
вак корисника у породици и непосредном окружењу;

 - услуге подршке за самосталан живот ‒ као што су становање 
уз подршку, персонална асистенција ‒ које се пружају поје-
динцу да би се његове могућности за задовољење основних 
потреба изједначиле с могућностима осталих чланова друшт-
ва, да би му се побољшао квалитет живота и да би могао да 
води активан и самосталан живот у друштву;

 - саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – ин-
тензивне услуге подршке породици која је у кризи; савето-
вање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подрш-
ка породици која се стара о свом детету или одраслом чла-
ну породице са сметњама у развоју; саветовање и подршка у 
случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС 
телефони и друге саветодавно-терапијске услуге;

 - услуге смештаја подизањем и стандардизацијом квалитета 
услуга које се пружају корисницима на смештају.

Наведеним услугама социјалне заштите задовољавају се специ-
фичне потребе следећих корисника:

 - деце и младих: без родитељског старања или у ризику од 
губитка родитељског старања; са сметњама у развоју; у су-
кобу с родитељима, старатељом и заједницом; жртве злос-
тављања и занемаривања, насиља и експлоатације и жртве 
трговине људима;

 - одраслих и старијих чији су благостање, безбедност и про-
дуктиван живот у друштву угрожени ризицима услед ста-
рости, инвалидитета, болести, породичних и других живот-
них околности.

Средства ће бити расподељена на следећи начин:

1. установама социјалне заштите ‒ 54.000,000,00 динара; 
2. пружаоцима услуга социјалне заштите – удружењима грађа-

на ‒ 11.000.000,00 динара. 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају:
1. установе социјалне заштите чије је седиште на територији 

Аутономне покрајине Војводине
2.  пружаоци услуга социјалне заштите – удружења грађана 

‒ уписани у регистар у надлежном органу за програме који 
се реализују на територији Аутономне покрајине Војводине.

Пружаоци услуга социјалне заштите – удружења грађана могу  
аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средста-
ва не може бити већа од 500.000,00 динара.

На конкурсу не могу учествовати: физичка лица, индиректни 
корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, привредни 
субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима 
које доносе или на које дају сагласност Скупштина Аутономне 
покрајине Војводине или Покрајинска влада.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, искљу-
чиво на обрасцу пријаве који се може преузети на интернет стра-
ници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs  
и у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 
број 16, III спрат, канцеларија 26 (број телефона: 021/487-4400).

Уз пријаву, подноси се и следећа обавезна документација: фо-
токопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за засту-
пање) и фотокопија извода из Статута удружења у коме је утврђено 
да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм 
реализује.

Пријаве се подносе путем поште на адресу ‒ Покрајински се-
кретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад или лично 
на Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске 
владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад, с назна-
ком ‒ „За конкурс”.

Пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу и које нису 
предмет јавног конкурса, као и пријаве које су поднете након рока 
који је прописан конкурсом ‒ неће се разматрати.

Пријаве подносилаца којима су додељивана средства у претход-
на два спроведена јавна конкурса поменутог секретаријата, а који 
нису у утврђеном року доставили извештај о наменском утрошку 
средстава ‒ неће се разматрати.

Конкурсна документација се не враћа. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс, са осталом потребном документацијом, 
подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, односно у 
дневном листу „Дневник” и на интернет страници Покрајинског 
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправ-
ност полова.

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи коми-
сија коју образује покрајински секретар за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова. Комисија процењује и вред-
нује доделом одговарајућег броја бодова, према следећим крите-
ријумима. 

1. Према референцама делатности, односно послова и програ-
ма за област у којој се они реализују (од 0 до 40 бодова):

 -  усклађеност пројектних садржаја с предметом јавног кон-
курса и релевантност за област у којој се реализује јавни 
конкурс (до 10 бодова);

 -  јасно формулисани и повезани циљеви, активности и ре-
зултати пројекта и њихова усклађеност с временском ди-
намиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);

 -  број директних корисника пројекта и капацитети подно-
сиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);

 -  потенцијал одрживости и надградње пројекта (до 10 бодо-
ва).

2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних 
активности (од 0 до 30 бодова): 

 - допринос степену унапређивања стања у области социјал-
не заштите; 

 - допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и ква-
литета живота циљне групе.

3. Према економичности буџета, усклађености буџета с плани-
раним активностима и постојању суфинансирања пројекта 
из других извора (од 0 до 30 бодова):

 -  процена економичности буџета и усклађености буџета с 
планираним активностима (до 10 бодова);

 -  висина тражених средстава за реализацију активности (до 
10 бодова);

 -  степен обезбеђености сопствених средстава или средстава 
из других извора (до 10 бодова).
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Комисија сачињава листу вредновања и рангирања пријава ус-
танова социјалне заштите и пружалаца услуга социјалне заштите 
– удружења грађана на јавни конкурс применом наведених крите-
ријума, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. Листа вредновања и рангирања прија-
ва објављује се на интернет страници Покрајинског секретарија-
та за социјалну политику, демографију и равноправност полова и 
учесници јавног конкурса имају право приговора, увида у поднете 
пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана 
њеног објављивања. О приговору учесника јавног конкурса од-
луку доноси комисија у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Након одлучивања по поднетим приговорима, комисија са-
чињава предлог коначне листе вредновања и рангирања пријава 
установа социјалне заштите и пружаоца услуга социјалне заштите 
– удружења грађана на јавни конкурс, која се објављује на интер-
нет страници поменутог секретаријата.

О додели средстава и висини средстава, решењем које је конач-
но, одлучује покрајински секретар за социјалну политику, демо-

графију и равноправност полова, у року од 30 дана од дана утврђи-
вања предлога коначне листе вредновања и рангирања пријава. 

Решење о додели средстава објављује се на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs 

Додатне информације на број телефона 021/487-4400; имејл ‒ 
andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

број: 139-401-649/2018-01-02
дана: 28. фебруар 2018. године 

Покрајински секретар 
Предраг Вулетић,с.р.

OGLASNI DEO

224.

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за 
равноправност полова („Сл. лист АП Војводине“ бр. 14/04 и бр. 
3/06), члана 6. Статута Покрајинског завода за равноправност по-
лова, Финансијског плана Покрајинског завода за равноправност 
полова за 2018. годину, Националне стратегије за родну равноп-
равност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за 
период од 2016. до 2018. године, члана 2. Закона о равноправности 
полова („Сл. гласник РС“, бр.104/2009) и Правилника о услови-
ма за доделу бесповратних средстава брачним паровима на те-
риторији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом 
број:81/2018 од 19.02.2018. године, директорка покрајинског Заво-
да за равноправност полова расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 БРАЧНИМ ПАРОВИМА
 НА  ТЕРИТОРИЈИ  АП ВОЈВОДИНЕ 

ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА 
СА ОКУЋНИЦОМ

I

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за купо-
вину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним 
партнерима (у даљем тексту: Учесници/це  конкурса) са пребива-
лиштем на територији АП Војводине који немају стамбени простор 
у власништву/сувласништву. 

Под сеоским кућама из става 1. сматрају се непокретности које 
се налазе у селима изван градских и општинских седишта и при-
градских насеља.

Укупна средства која се додељују по овом конкурсу износе 
30.000.000,00 динара. 

Учесници/це конкурса могу да аплицирају само са једном 
пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 
1.000.000,00 динара.

II

ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

Циљеви конкурса усмерени су на:
 - подстицање развоја руралних средина
 - повећање броја жена власница непокретности

 - оживљавање и подмлађивање војвођанских села кроз дола-
зак деце и повећање наталитета

 - иницирање процеса побољшања демографске структуре као 
предуслова за покретање привредних активности.

III

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ  

Право учешћа на Конкурсу имају:
 - супружници чија брачна заједница траје најмање годину 

дана и 
 - ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота, у скла-

ду са Законом.

IV

УСЛОВИ КОНКУРСА 

Учесници конкурса морају испуњавати следеће услове у тре-
нутку подношења пријаве на Конкурс:

1. да један од супружника /ванбрачних партнера није старији ид 
40 година живота у моменту подношења пријаве на Конкурс

2. да имају пребивалиште на територији АП Војводине
3. супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана 

у моменту подношења пријаве, односно ванбрачни партнери 
са трајнијом заједницом живота (у складу са Законом);

4. да нису власници или сувласници било какве непокретности 
на територији Републике Србије и да исту нису отуђили у 
претходних 5 година од дана објављивања Конкурса; 

5. да је барем један од супружника, односно ванбрачних парт-
нера у радном односу. Уколико је Учесник конкурса у радном 
односу на одређено време, радни однос мора да траје најмање 
до истека рока за подношење пријава на Конкурс. 

6. да нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу са 
потенцијалним продавцем непокретности.

7. да грађевинска вредност предметне непокретности не прела-
зи износ од 2.000.000,00 динара.

V

OБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз попуњен Образац пријаве потребно је доставити следећу 
обавезну документацију:

1. Фотокопију личне карте Учесника конкурса;

2.  Фотокопију дипломе о стеченом образовању Учесника/учес-
нице конкурса 
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3. Доказ о држављанству Републике Србије Учесника конкурса 
(не старије од 6 месеци)

4.  Доказ о брачној заједници (извод из матичне књиге венчаних 
Учесника конкурса, не старији од месеца дана), односно ове-
рену изјаву ванбрачних партнера и два сведока о постојању 
ванбрачне заједнице;

5.  Доказ о радном односу Учесника/учеснице конкурса и то 
фотокопија пријаве на пензијско-инвалидско осигурање – 
М образац и фотокопија уговора о раду. Уколико је Учес-
ник/учесница конкурса у радном односу на одређено време, 
радни однос мора да траје најмање до дана истека рока за 
подношење пријава на Конкурс. 

6.  Доказ о стажу осигурања Учесника/учеснице конкурса и то 
потврду издату од стране надлежне организационе јединице 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
у оквиру које је наведен укупно остварен пензијски стаж.

7. Оверену изјаву Учесника/учесница конкурса да не поседују у 
власништву или сувласништву непокретност (стамбени обје-
кат,грађевинско земљиште или пољопривредно земљиште) и 
да исту нису отуђили у претходних 5 година од дана објављи-
вања Конкурса;

8.  Потврду Министарства финансија РС - Пореске управе да 
није било преноса права власништва или сувласништва на 
име Учесника/учесница Kонкурса;

9.  Потврду издату од стране РГЗ – Службе за катастар непокрет-
ности о непоседовању непокретности у месту пребивалишта 
Учесника/учесница конкурса;  

10.  Извод из РГЗ – Службе за катастар непокретности за не-
покретност коју Учесници/учеснице конкурса предлажу за 
куповину;

11.  Изјаву продавца/продаваца непокретности да је/су прихва-
тио/ли услове Конкурса и да је/су сагласан/ни са истим;

12.  Потврду о пребивалишту Учесника/учесница конкурса из-
дату од стране МУП

13.  Оверену изјаву Учесника конкурса да ће становати у пре-
дметној кући и да исту неће отуђити у периоду од 10 година 
од дана потписивања уговора;

14.  Оверену изјаву Учесника/учесница конкурса да они и прода-
вци непокретности нису крвни сродници у правој линији до 
било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, 
као ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу 

VI

1. Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом дос-
тављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински завод 
за равноправност полова (у даљем тексту: Завод), Нови Сад, 
Бул. Михајла Пупина 6, поштом или лично на горе наведену 
адресу са назнаком ‹›Конкурс за доделу бесповратних средста-
ва брачним паровима на територији АП Војводине за куповину 
сеоских кућа са окућницом››.

2. 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 
Конкурса.

 Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријуми-
ма и поступку утврђеним Правилником о условима за доделу 
бесповратних средстава брачним паровима на територији АП 
Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом. 

3. Документација се не подноси у оригиналу, већ се прилаже 
фотокопија тражених докумената, с тим што Завод задржава 
право да пре потписивања уговора затражи оригинал доку-
ментације на увид. Завод не враћа запримљену документацију, 
већ се она чува у архиви Завода. Завод није у обавези да о 
току и резултатима Конкурса информише сва лица која су се 
пријавила, већ ће контактирати само лица која су ушла у ужи 
избор, односно која су се нашла на предлогу Одлуке о додели 
бесповратних средстава.

4. Предлог одлуке о додели бесповратних средстава сачињава 
се након бодовања према критеријумима из Правилника о 
условима за доделу бесповратних средстава брачним парови-
ма на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са 
окућницом. 

5. Одлуку о додели бесповратних средстава доноси директорка 
Завода на предлог Комисије и уз сагласност Управног одбора.

 
6. Након донете одлуке о додели бесповратних средстава, корис-

ници се позивају да потпишу уговор са Заводом. Уколико се 
корисници не одазову позиву за потписивање уговора у року 
15 дана од дана обавештења да су им бесповратна средства 
одобрена, сматраће се да су одустали.

VII

Пријаве на Конкурс ће се примати до 30. априла 2018. године.

Конкурсна документација може се преузети на сајту Завода за 
равноправност полова www.ravnopravnost.org.rs , а све додатне ин-
формације могу се добити у Покрајинском заводу за равноправност 
половa путем имејла на адресу zavod.ravnopravnost@gmail.com и 
zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs
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С А Д Р Ж А Ј

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

189. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода 
за културу Војводине за 2018. годину;

190. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Завода за културу Војводине за 2018. годину;

191. Решење о давању сагласности на Програм рада Архива 
Војводине за 2018. годину;

192. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Архива Војводине за 2018. годину;

193. Решење о давању сагласности на Програм рада По-
крајинског завода за заштиту споменика културе за 
2018. годину;

194. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе 
за 2018. годину;

195. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда 
за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расеље-
ним лицима за 2018. годину;

196. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и 
расељеним лицима за 2018. годину;

197. Решење о разрешењу председника и чланова Управног 
одбора Установе за децу и омладину Дечје село «Др 
Милорад Павловић» у Сремској Каменици;

198. Решење о именовању председнице и чланова Управног 
одбора Установе за децу и омладину Дечје село «Др 
Милорад Павловић» у Сремској Каменици;

199. Решење о разрешењу председнице и чланова Надзор-
ног одбора Установе за децу и омладину Дечје село 
«Др Милорад Павловић» у Сремској Каменици;

200. Решење о именовању председника и чланова Надзор-
ног одбора Установе за децу и омладину Дечје село 
«Др Милорад Павловић» у Сремској Каменици;

201. Одлука о образовању Радне групе за сарадњу са управ-
ним окрузима и координацију инспекцијског надзора 
у Аутономној покрајини Војводини;

202. Решење о давању сагласности на Програм рада Га-
ранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине 
за 2018. годину;

203. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине 
за 2018. годину;

204. Решење о разрешењу члана Управног одбора Турис-
тичке организације Војводине;

205. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за здравство;

206. Решење о престанку дужности директора Завода за 
трансфузију крви Војводине;

207. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Завода за трансфузију крви Војводине;

208. Решење о престанку дужности директора Завода за 
јавно здравље Суботица;

209. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Завода за јавно здравље Суботица;

210. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Ин-
ститута за здравствену заштиту деце и омладине 
Војводине;

211. Решење о именовању чланова Управног одбора Ин-
ститута за здравствену заштиту деце и омладине 
Војводине;

212. Решење о разрешењу председника Управног одбора 
Специјалне болнице за психијатријске болести «Др 
Славољуб Бакаловић» Вршац;

213. Решење о разрешењу чланице Надзорног одбора 
Специјалне болнице за рехабилитацију «Русанда» 
Меленци;

214. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Дома ученика средњих школа «Ангелина 
Којић Гина» у Зрењанину;

215. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Дома ученика средњих школа «Ангелина Којић Гина» 
у Зрењанину;

216. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, број: 
401-94/2018-9;

217. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама, број: 
401-94/2018-10;

218. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве Покрајинском секретаријату за здравство број: 
401-94/2018-11;

219. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице, 
број: 401-94/2018-12;
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220. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Покрајинском секретаријату за културу, јавно инфор-
мисање и односе с верским заједницама и Покрајин-
ском секретаријату за социјалну политику, демогра-
фију и равноправност полова, број: 401-94/2018-13;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

221. Решење о образовању испитних одбора за полагање 
правосудног испита;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА 

222. Решење о давању сагласности на именовање дирек-
торке Центра за социјални рад за општину Чока;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

223. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинан-
сирање мера, активности и програма у области со-
цијалне заштите у 2018. години;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

224. Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним 
паровима на територији АП Војводине за куповину 
сеоских кућа са окућницом.
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