
„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 

7. децембар 2022.

Број 52            Година LXXIII

Годишња претплата 9.900 динара
- Рок за рекламације 15 дана.

- Редакција и администрација: 
Нови Сад, Војводе Мишића 1.

ISSN 0353-8427
COBISS.SR-ID 17426178

Email: sl.listapv@magyarszo.rs

SLUЖBENI LIST
AUTONOMNE    POKRAJINE    VOJVODINE

OPШTI DEO

1489.

На основу члана  35.  и 36. став 2. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, брoj: 37/14), 
члана 55. Пословника Покрајинске владе („Службени лист АПВ“, 
брoj: 28/19 и 30/19 - исп.) и тачке 4. Закључка са 8. седнице Коор-
динационог тела за припрему, спровођење, праћење и извешта-
вање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2023-2030. годи-
не од 30. новембра 2022. године, Покрајинска влада, на седници 
одржаној 7. децембра 2022. године, д о н е л а     ј е

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 
2023-2030. ГОДИНЕ 

Члан 1.

Одређује се спровођење јавне расправе о нацрту Плана развоја 
АП Војводине 2023-2030. године.

Члан 2.

Утврђује се Програм јавне расправе о нацрту Плана развоја АП 
Војводине 2023-2030. године, који је саставни део ове одлуке.

Задужује се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу да организује 
и спроведе поступак Јавне расправе о нацрту Плана развоја АП 
Војводине 2023-2030. година у периоду од 9.12.2022. године  до 
25.01.2023. године.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у  „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 016-9/2022
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА 

АП ВОЈВОДИНЕ 2023-2030. ГОДИНЕ

1. У процесу израде Плана развоја АП Војводине 2023-2030. го-
дине којим се уређује област развојног планирања и на целовит 
начин дефинишу приоритети АП Војводине у наредних седам го-
дина, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегио-
налну сарадњу и локалну самоуправу спроводи Јавну расправу о 
нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године.

2. Јавна расправа о нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-
2030. године спроводи се у периоду од 9. децембра 2022. до 25. 
јануара 2023. године.

3. Нацрт Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године изра-
дило је Координационо тело Покрајинске владе АПВ за израду 
Плана развоја уз стручну помоћ Развојне агенције Војводине и 
Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионал-
ну сарадњу и локалну самоуправу.

Учесници у јавној расправи су представници покрајинских ор-
гана, јавних служби, локалних самоуправа, привредни субјекти, 
струковна удружења, стручна јавност, организације цивилног 
друштва и други заинтересовани учесници.

4. Јавна расправа о нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-
2030. године, биће спроведена на следећи начин:

а) текст Програма нацрта Плана развоја АП Војводине 
2023-2030. године, биће објављен на интернет презен-
тацији Покрајинске владе АПВ www.vojvodina.gov.rs; 
на интернет презентацији Плана развоја АПВ https://
www.planrazvojaapv.rs/ и на интернет страници https://
ekonsultacije.gov.rs/ 

б) у виду презентације и консултација на јавној расправи 
која ће се одржати 15. децембрa 2022. године у Новом 
Саду, Владике Платона бб (у сали Скупштине АПВ) у 
времену од 10 до 14 часова;

в) у виду презентације и консултација на јавној расправи 
која ће бити одржана 21. децембра 2022. године у Сом-
бору на адреси Трг Цара Роша број 1 од 11 до 14 часова;

г) у виду презентације и консултација на јавној расправи 
која ће се одржати  18. јануара 2023. године у Сремској 
Митровици на адреси Светог Димитрија 13 од 11 до 
14 часова;
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д) у виду презентације и консултација на јавној рас-
прави која ће се одржати 25. јануара 2023. године у 
Зрењанину на адреси Трг Слободе 10 од 11 до 14 ча-
сова;

5. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Покрајинском 
секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, 
Нови Сад, Михајла Пупина 16, или електронским путем на e-mail 
адресe: region@vojvodina.gov.rs, info@planrazvojaapv.rs  

6. По окончању јавне расправе Покрајински секретаријат за ре-
гионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 
и Развојна агенција Војводине д.о.о Нови Сад ће анализирати при-
медбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачини-
ти извештај о спроведеној расправи.

7. Ову одлуку ради реализације доставити Покрајинском се-
кретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу који ће јавни позив за учешће у јавној расправи 
са овим Програмом објавити на својој интернет страници www.
region.vojvodina.gov.rs 

1490.

На основу члана 17. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинским административним таксама („Сл. лист АП Војво-
дине”, број 40/2019, 59/2020 ‒ усклађени дин. изн., 45/2021 ‒ ус-
клађени дин. изн. и 54/2021),Покрајинска влада, на 119. седници 
одржаној 7. децембра 2022. године, утврђује

УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ
ИЗ ТАРИФЕ ПОКРАЈИНСКИХ 

АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

1. Динарски износи покрајинских административних такси про-
писаних Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинским ад-
министративним таксама у делу – Тарифа покрајинских администра-
тивних такси, која је саставни део Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским административним таксама („Сл. лист АП Војводи-
не”, број 40/2019, 59/2020 ‒ усклађени дин. изн., 45/2021 - усклађени 
дин. изн. и 54/2021), усклађују се с годишњим индексом потрошач-
ких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период 
септембар 2021. године ‒ септембар 2022. године, тако да гласе:

ТАРИФА

ПОКРАЈИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

Износ таксе у динарима 

I ЗАХТЕВИ 

Тарифни број 1. 

- за захтев, молбу, предлог, пријаву или други поднесак - ако овом одлуком 
није другачије прописано 390,00

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима об-

везник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску. 

Тарифни број 2. 

- захтев за давање мишљења о примени покрајинских прописа 1.350,00

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима об-

везник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску. 

II ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

Тарифни број 3. 

- за жалбу против решења које доноси орган из члана 1. ове одлуке - ако овом 
одлуком није другачије прописано 410,00

НАПОМЕНА:
Ако у истој управној ствари више лица обвезника таксе подносе једну жалбу 

против више решења, такса по овом тарифном броју плаћа се према броју 
решења која се оспоравају жалбом. 

Тарифни број 4. 

- на уложене ванредне правне лекове 2.360,00

III РЕШЕЊА 

Тарифни број 5. 

- за сва решења која доносе органи из члана 1. ове одлуке - ако овом одлуком 
није другачије прописано 480,00

НАПОМЕНА:
Ако се доноси решење по захтеву више лица - обвезника таксе, такса по овом 

тарифном броју плаћа се према броју обвезника таксе, којима се уручује ре-
шење. 

IV УВЕРЕЊА 

Тарифни број 6. 

- за уверење, односно потврду - ако овом одлуком није друкчије прописано 260,00
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Износ таксе у динарима 

V ПРЕПИСИ, ОВЕРЕ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА 

Тарифни број 7. 

- за преписивање службених аката које се врши у органу (од сваког полута-
бака) 360,00

НАПОМЕНЕ:
1) Полутабаком, у смислу ове одлуке, сматра се лист хартије од две стране 

нормалног канцеларијског формата или мањег формата.
2) Ако је рукопис, односно препис писан на страном језику, плаћа се 

двострука такса из овог тарифног броја. 

Тарифни број 8. 

- за разгледање и преписивање (завршених) службених списа у органу - за 
сваки започети сат 300,00

VI ОПОМЕНА 

Тарифни број 9. 

- за опомену којом се обвезник позива да плати таксу 230,00

VII СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА УПИСИМА У РЕГИСТРЕ 

Тарифни број 10. 

- за решење које се доноси у вези с регистровањем задужбина, фондација и фон-
дова, и то за: 

1) решење по захтеву за упис у Регистар задужбина, фондација и фондова; 11.820,00 

2) решење по захтеву за упис промена у Регистар задужбина, фондација и 
фондова; 2.360,00 

3) решење по захтеву за брисање из Регистра задужбина, фондација и фон-
дова. 2.360,00 

Тарифни број 11. 

- за пријаву за упис у регистар сталних тумача 700,00 

- за решење по захтеву за упис у регистар сталних тумача 700,00 

VIII СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

Тарифни број 12. 

- за издавање решења о сагласности за употребу имена „Војводина“ 447.940,00 

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја плаћа се пре уручења решења. 

IX СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ 

Тарифни број 13. 

- за издавање информација о локацији за објекте који се у целини граде на 
територији Аутономне покрајине Војводине, за које грађевинску дозволу издаје 
надлежни орган 

3.440,00

Тарифни број 14. 

- за издавање локацијских услова за објекте који се у целини граде на те-
риторији Аутономне покрајине Војводине, за које грађевинску дозволу издаје 
надлежни орган: 

1) за објекте категорије А; 2.300,00 

2) за објекте категорије Б; 3.440,00 

3) за објекте категорије V; 4.610,00 

4) за објекте категорије Г. 4.610,00 

Тарифни број 15. 

- за потврђивање урбанистичког пројекта који се израђује за изградњу објек-
та за који грађевинску дозволу издаје надлежни орган 24.530,00 

Тарифни број 16. 

- за приговор на обавештење којим се одбија потврђивање урбанистичког 
пројекта 740,00 



Страна 1866 - Брoj 52 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 7. децембар 2022.

Износ таксе у динарима 

X СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 

Тарифни број 17. 

- за решења о нострификацији, односно еквиваленцији стране школске јавне 
исправе:  

- више и високо образовање. 9.460,00 

Тарифни број 18. 

1) за дупликат, односно нову јавну исправу коју издаје установа у области 
образовања; 700,00 

2) за дупликат исправе о завршеном школовању или стручној квалификацији 
(стручном испиту). 700,00 

XI СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ С КОРИШЋЕЊЕМ ПОДАТАКА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Тарифни број 19. 

- за коришћење података из евиденције коју Аутономна покрајина Војводина 
води у складу са законом:   

1) коришћење података из евиденције за сваку непокретност; 2.390,00 

2) подношење предлога који се односи на покретање поступка за:   

(1) прибављање непокретности; 7.180,00 

(2) отуђење непокретности; 11.910,00 

(3) давање непокретности на коришћење, односно закуп; 3.740,00 

(4) отказ уговора о давању непокретности на коришћење, односно закуп; 3.740,00 

(5) стављање хипотеке на непокретности; 11.910,00 

(6) размену непокретности; 11.910,00 

(7) прибављање и отуђење покретних ствари; 4.750,00 

(8) припрему и закључење уговора које по закону - у име Аутономне покраји-
не Војводине - закључује овлашћено лице. 14.320,00 

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја тачка 2) подтачка (8) плаћа се најкасније до 

закључења уговора. 

XII СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА

Тарифни број 20.

- за захтев за давање сагласности на основе газдовања шумама 46.790,00

- за захтев за давање сагласности на измене и допуне основе газдовања шу-
мама 23.390,00

- за захтев за давање сагласности на привремени програм газдовања шумама 
сопственика 23.390,00

- за захтев за давање сагласности за сечу стабала, уништавање подмлатка 
и сакупљање семена строго заштићених и заштићених врста шумског дрвећа 28.500,00

- за захтев за давање сагласности на пројекат рекултивације земљишта на 
којима се налази одлагалиште јаловине, пепела, шљаке и других опасних и 
штетних материја

18.720,00

- за захтев за давање сагласности на пројекат уређивања изворишта у шум-
ским екосистемима, одводњавање и извођење других радова којима се водни 
режим у шуми мења тако да се угрожава опстанак или виталност шуме

28.500,00

- за захтев за давање сагласности на програм ограничавања шума који прави 
корисник државних шума 5.700,00

Тарифни број 21.

- за захтев за давање сагласности на планска документа у области ловства, 
и то:

1) за давање претходне сагласности на ловну основу, програм газдовања за 
ограђени део ловишта и програм насељавања дивљачи 28.070,00

2) за давање претходне сагласности на измену и допуну (ревизију) ловне 
основе, програм газдовања за ограђени део ловишта и програм насељавања 
дивљачи

18.130,00

- за захтев за давање сагласности на акте корисника ловишта 3.510,00



7. децембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 52 - Страна 1867

Износ таксе у динарима 

XIII СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

Тарифни број 22.

- за издавање стручне основе према врсти и предмету захтева:

ВРСТА ПРЕДМЕТ

Просторно планска документација и урбанистичко-технички документи
План детаљне регулације 22.800,00

Урбанистички пројекат 22.800,00

Пројекти

Истраживања (односи се на све 
ресурсе) 28.500,00

Експлоатација 28.500,00

Рекултивација 34.200,00

Техничка документација, за изградњу објекта, реконструкцију, доградњу, 
адаптацију и санацију

Хидроелектране
По објекту:

- мање од 2 MW 22.800,00

- 2-10 MW 34.200,00

- више од 10 MW 45.600,00

Ветрогенератори
По стубу:   

- до пет 34.200,00

- од шест до десет 57.000,00

- преко десет 79.800,00

Посебна врста објеката (РБС, во-
дови и др.) 22.800,00

Привредни/индустријски/ко-
мерцијални објекти 28.500,00

Стамбени објекти
По објекту и површини:  

- до 100 м2 11.400,00

- преко 100 м2 20.520,00

Туристички и услужни објекти 28.500,00

Куће за одмор
По објекту и површини:   

- до 50 м2 17.100,00

- 50 м2 до 100 м2 22.800,00

- преко 100 м2 28.500,00

Други објекти (помоћни објекти, 
гараже, шупе и сл.) 11.400,00

Инфраструктурни објекти 
(линијски инфраструктурни објекти и комунална инфраструктура) 34.200,00

Основе Студија процене утицаја на жи-
вотну средину 39.900,00
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Износ таксе у динарима 

НАПОМЕНА:

1) Такса по овом тарифном броју не плаћа се за издавање стручне основе за израду:
- Просторног плана Републике Србије;
- регионалних просторних планова;
- просторних планова јединица локалне самоуправе;
- просторних планова подручја посебне намене;
- генералних урбанистичких планова;
- планова генералне регулације;
- шумских, риболовних, ловних и водопривредних основа.
2) Ослобођени су плаћања таксе за издавање стручне основе:
- управљачи природних добара;
- републички, покрајински и органи локалне самоуправе;
- јавне установе,
- физичка лица у заштићеним природним подручјима за радове/активности којима се унапређује природно добро;
- физичка лица у заштићеним природним подручјима за изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију стамбених, 

помоћних и некомерцијалних објеката у оквиру домаћинства;
- црква и верске заједнице - осим за изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију комерцијалних објеката.
3) Такса се умањује за 50% за издавање стручне основе за:
- физичка лица - која обављају дозвољене активности/делатности у заштићеним природним подручјима на традиционалан начин;
- физичка лица - за водоснабдевање и унапређивање инфраструктуре у сеоским домаћинствима;
- физичка лица - за изградњу стамбених, помоћних и некомерцијалних објеката у сеоским домаћинствима;
- правна лица - за потребе водоснабдевања становништва пијаћом водом.
4) Обвезник плаћања таксе за издавање стручне основе је подносилац захтева за издавање акта о условима заштите природе.
Уколико подносилац захтева за издавање акта о условима заштите природе није и инвеститор, обвезник плаћања таксе је инвес-

титор.

2. Усклађени динарски износи покрајинских административних такси из тачке 1. примењиваће се од првог дана наредног месеца од 
дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 434-7/2022
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1491.

На основу члана 6. Одлуке о додели бесповратних средстава 
породицама у којима се роди треће или четврто дете за реша-
вање стамбеног питања или за унапређење услова становања 
на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину 
(„Службени лист АП Војводине“, број: 4/22 и 51/22-измена од-
луке) и члана 15, 16, 24. став 2. и 35а. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист  АП Војводине“, 
број: 37/14, 54/14- др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези 
са чланом 58. Закона о утврђивању надлежности Аутономне по-
крајине Војводине („Службени гласник Републике Србије“, број: 
99/09 и 67/12- одлука Уставног суда Републике Србије IУз 353/09), 
покрајински секретар за социјалну политику, демографију и рав-
ноправност полова,   д о н о с и 

П Р А В И Л Н И К
О УСЛОВИМА ЗА  ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ИЛИ 
ЧЕТВРТО ДЕТЕ

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о условима за доделу бесповратних средстава по-
родицама у  којима се роди треће или четврто дете за унапређење 
услова становања на територији АП Војводине (у даљем тексту: 
Правилник), утврђују се циљеви ове програмске активности, на-
мена средстава, услови за учешће на конкурсу, поступак за доделу 
бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или 
четврто дете за унапређење услова становања, обавезна докумен-
тација, критеријуми за доделу средстава, закључивање уговора 

са корисницима средстава и друга питања од значаја за реализа-
цију конкурса за доделу бесповратних средстава породицама у 
којима се роди треће или четврто дете за унапређење услова ста-
новања на територији АП Војводине (у даљем тексту: конкурс).

Породицом из става 1. овог члана сматрају се брачне и ванбрач-
не заједнице са децом, као и једнородитељске породице (у даљем 
тексту: породица).

Бесповратна средства додељују се из средстава Буџета Ауто-
номне покрајине Војводине опредељених за 2022. годину, путем 
јавног конкурса који расписује Покрајински секретаријат за со-
цијалну политику, демографију и равноправност полова (у даљем 
тексту: Секретаријат).

II ЦИЉ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Члан 2.

Циљ спровођења програмске активности путем доделе 
бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или 
четврто дете јесте заустављање негативних демографских трен-
дова као и афирмација пронаталитетне популационе политике на 
територији АП Војводине.

Један од важних предуслова повећања наталитета јесте и реша-
вање стамбеног питања породица у којима се роди треће или чет-
врто дете, односно, родитеља ове деце (у даљем тексту: учесника 
конкурса) који у власништву не поседују одговарајућу стамбену 
јединицу, као и унапређење услова становања породицама у слу-
чајевима у којима мајка роди треће или четврто дете, у смислу 
одговарајућих стандарда о величини расположивог стамбеног 
простора у складу са чланом 90. Закона о становању и одржавању 
зграда („Службени гласник РС“, број: 104/2016 и 9/2020 – др. за-
кон).
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III НАМЕНА СРЕДСТАВА

Члан 3.

Бесповратна средства намењена су за:
 

1. инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретни-
не.

У смислу овог Правилника, под некретнином сматрају се стан 
или кућа који су уписани у катастар непокретности.

Некретнина из тачке 2. става 1. овог члана мора бити у влас-
ништву или сувласништву учесника конкурса или родитеља 
учесника конкурса који живе у  заједничком домаћинству. 

IV ВИСИНА СРЕДСТАВА

Члан 4.

Укупна висина бесповратних средстава која се додељују учес-
ницима конкурса за намене из члана 3. овог Правилника утврђује 
се приликом расписивања сваког појединачног конкурса, у завис-
ности од расположивих буџетских средстава.

О висини додељених бесповратних средстава по свакој 
појединачној пријави одлучиће Покрајински секретар за со-
цијалну политику, демографију и равноправност полова (у 
даљем тексту: покрајински секретар) на предлог Комисије 
из члана 12. овог Правилника, а највише до 1.500.000,00 ди-
нара. 

V  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Члан 5.

Средства се додељују на основу конкурса који расписује По-
крајински секретаријат за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова. 

Текст конкурса се објављује у „Службеном листу АП Војво-
дине“, у јавном гласилу које се дистрибуира на територији АП 
Војводине и на веб-сајту Секретаријата www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs. 

Члан 6.

Обавезни елементи конкурса су:

1. назив акта на основу којег се расписује;
2. висина укупних средстава предвиђених за доделу;
3. висина бесповратних средстава за коју се може аплици-

рати;
4. намена средстава;
5. право учешћа;
6. услови за учешће;
7. начин подношења пријаве;
8. рок за подношење пријаве на конкурс;
9. обавезна документација за подношење и

10.  други подаци од значаја за успешну реализацију конкур-
са.

VI ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Члан 7.

Право учешћа на конкурсу имају родитељи из породица у 
смислу члана 1. став 2. и члана 2. став 2. овог Правилника којима 
се почев од 01. јануара 2021. године па до дана расписивања кон-
курса роди треће или четврто дете. 

Редослед рођења деце се утврђује према броју живе деце мајке 
у моменту подношења пријаве на конкурс.

Једнородитељском породицом, у смислу члана 1. став 2. овог 
Правилника, сматра се породица у којој један родитељ самостал-
но врши родитељско право,  под условом да је други родитељ:

- непознат,
- преминуо, а није остварено право на породичну пензију 

и
- постао потпуно и трајно неспособан за рад, а није стекао 

право на пензију.

VII УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Члан 8.

Учесници конкурса могу бити родитељи у породицама који у 
тренутку расписивања конкурса испуњавају следеће услове:

1. да је мајка у породици, на дан 01.01.2021. године па до 
дана расписивања конкурса, родила дете трећег или чет-
вртог реда рођења, у смислу члана 7.                став 2. овог 
Правилника;

2. да је најмање један од родитеља држављанин Републике 
Србије и да на територији Аутономне покрајине Војво-
дине до дана расписивања конкурса има најмање пет го-
дина непрекидно пријављено пребивалиште;

3. да се налазе у брачној или ванбрачној заједници или да 
имају статус самохраног родитеља;

4. да се непосредно брину о новорођеном трећем или четвр-
том детету, да њихова деца претходног реда рођења нису 
смештена у хранитељску, старатељску породицу или дата 
на усвојење и да нису лишени родитељског права у одно-
су на децу претходног реда рођења, у складу са законом;

5. да је најмање један од родитеља запослен;
6. да су родитељи трећег, односно, четвртог детета власни-

ци или сувласници некретнине или да живе у заједнич-
ком домаћинству са власником или сувласником некрет-
нине најмање три године непрекидно до дана расписи-
вања конкурса;

7.  да учесници конкурса или њихови родитељи који са 
учесницима конкурса живе у заједничком домаћинству 
нису купили, наследили или отуђили одговарајућу не-
кретнину у претходних пет година до дана расписивања 
конкурса, у смислу члана 2. овог Правилника;

8. да не смеју постојати нерешени имовинско-правни од-
носи на непокретности, не сме бити уписан било ка-
кав терет на листу непокретности, а непокретност мора 
бити изграђена у складу са прописима о планирању и из-
градњи.

Члановима заједничког домаћинства учесника конкурса сма-
траће се родитељи учесника конкурса који живе заједно са по-
родицом из члана 1. став 2. овог Правилника најмање три године 
непрекидно до дана расписивања конкурса.

Учесници конкурса у оквиру сваког расписаног конкурса могу 
конкурисати само са једном пријавом без обзира на намену. 

Родитељи који су добили бесповратна средства по претходно 
расписаним конкурсима, не могу поново конкурисати по осно-
ву рођења истог детета или детета четвртог реда рођења, као ни 
у случају да су одлуком неког другог државног органа добили 
бесповратна средства по истом основу. 

Услови из става 1. морају бити кумулативно испуњени.

VIII    ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 9.

У сврху испуњења услова из овог Правилника, учесници кон-
курса су дужни да доставе следећу документацију:

1. попуњен и потписан образац пријаве на конкурс (преузи-
ма се на веб-сајту Секретаријата);
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2. фотокопије личних карата за све пунолетне чланове 
заједничког домаћинства (уколико се ради о чипованој 
исправи, неопходно је да иста буде очитана), а за мало-
летне чланове заједничког домаћинства - потврде о пре-
бивалишту за децу;

3. уверење о држављанству Републике Србије за једног од 
учесника конкурса (не старије од шест месеци);

4. уверења о пребивалишту за учеснике конкурса у прет-
ходних пет година до дана расписивања конкурса;

5. изводе из матичне књиге рођених за сву децу;
6. доказ о брачној или ванбрачној заједници – извод из ма-

тичне књиге венчаних или изјаву оверену код јавног бе-
лежника о постојању ванбрачне заједнице (не старији од 
месец дана); 

7. доказ о статусу једнородитељске породице - извод из ма-
тичне књиге рођених за новорођено дете, извод из мати-
чне књиге умрлих за другог родитеља, решење инвалид-
ске комисије или потврда Фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање да није остварено право на пензију (не 
старији од месец дана);

8. уверење надлежног органа старатељства о чињеници да 
се непосредно брину о новорођеном трећем или четвр-
том детету, да деца претходног реда рођења нису смеште-
на у хранитељску, старатељску породицу или дата на ус-
војење, односно, да ни отац ни мајка нису лишени роди-
тељског права у односу на децу претходног реда рођења 
(не старији од месец дана);

9. оверену фотокопију дипломе или уверења о положеним 
разредима-испитима као доказ о стеченом образовању;

10. доказ о запослењу и дужини стажа осигурања за учесни-
ке конкурса (листинг издат од стране Фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање);

11. изјаву учесника конкурса дату под материјалном и кри-
вичном одговорношћу, да не поседују одговарајућу не-
кретнину на територији Републике Србије, оверену код 
јавног бележника, односно, надлежног суда;

12. препис листа непокретности, издат од стране Републич-
ког геодетског завода – Службе за катастар непокрет-
ности, за непокретност коју учесници конкурса пред-
лажу за инвестиционог и текућег одржавања; 

13. технички опис са пописом радова и предмер и предра-
чун радова оверен од стране одговорног пројектанта или 
правног лица овлашћеног за извођење грађевинских ра-
дова; 

14. фотокопију текућег рачуна једног од учесника конкурса.

Документација која се прилаже уз пријаву на конкурс мора 
бити у оригиналу осим фотокопије личне карте и оверене фото-
копије дипломе о стеченом образовању, односно, оверене фотоко-
пије уверења о положеним разредима-испитима.

Документација поднета на конкурс се не враћа.

Комисија из члана 12. овог Правилника задржава право да од 
учесника конкурса, према потреби, затражи и додатну докумен-
тацију или информације од учесника конкурса и њима повезаним 
лицима, као и да изврши теренску контролу која би утицала на до-
ношење предлога одлуке у смислу остваривања циљева Конкурса. 

IX ПОСТУПАЊЕ СА ПРИЈАВАМА

Члан 10.

Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу који се 
преузима на  веб-сајту Секретаријата. 

Пријава на конкурс из става 1. овог члана подноси се непо-
средно Секретаријату, лично или путем поште, препорученом 
пошиљком, на адресу: Покрајински секретаријат за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова, Нови Сад, Бу-
левар Михајла Пупина 16, са назнаком: „КОНКУРС за доделу 
бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или 
четврто дете за унапређење услова становања на територији АП 
Војводине”.

Члан 11.

Неће се разматрати пријаве које су:

1. Неблаговремене (пријаве које су поднете након истека 
рока предвиђеног у тексту конкурса, односно на која се 
циљеви конкурса и намена средстава не односе);

2. Недопуштене (пријаве поднете од стране лица која нису 
предвиђена конкурсом, односно на која се циљеви кон-
курса и намена средстава не односе);

3. Непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази и документација, непотпи-
сане, са непопуњеним рубрикама, попуњене графитном 
оловком, послате факсом или електронском поштом и 
које садрже неразумљиве или нечитке податке и слич-
но).

X ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Члан 12.

Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова (у даљем тексту: покрајински секретар) 
решењем образује Комисију за преглед пријава са приложеном 
документацијом, оцењивање и израду предлога за доделу сред-
става (у даљем тексту: Комисија).

Комисија броји пет чланова и састоји се од председника Коми-
сије и четири члана. 

Председник Комисије и чланови Комисије имају своје замени-
ке.

У састав Комисије именују се чланови из реда запослених у 
Секретаријату.

О свом раду Комисија доноси пословник.

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и деловањем Комисије, односно 
спровођењем Конкурса.

Члан 13.

Након разматрања свих пристиглих пријава, Комисија утврђује 
предлог ранг-листe учесника конкурса за доделу бесповратних 
средстава (у даљем тексту: корисници средстава) које доставља 
покрајинском секретару на коначно одлучивање.

Члан 14.

Утврђивање услова из члана 7, 8. и 9. овог Правилника врши се 
доделом одговарајућег броја бодова за испуњеност услова у тре-
нутку објављивања конкурса и то: 

- за сваког члана породице учесника конкурса - по 10 бо-
дова (максималан број бодова који учесници конкурса 
могу остварити по овом основу износи 60 бодова); 

- за свако дете учесника конкурса које није старије од 20 
година - по 5 бодова (максималан број бодова који учес-
ници конкурса могу остварити по овом основу износи 
20 бодова); 

- за сваког запосленог учесника конкурса - по 10 бодова;
- за сваког учесника конкурса, за сваки навршен месец 

стажа осигурања - по 0,1 бод;
- за сваког учесника конкурса који има завршену средњу 

школу - по 5 бодова;
- за сваког учесника конкурса који има завршене струковне 

студије у трајању од три године – по 12 бодова; 
- за сваког учесника конкурса који има завршене основне, 

мастер или специјалистичке академске студије - по 15 
бодова; 

- за сваког учесника конкурса који има докторат - по 20 бо-
дова.
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Деца за коју учесници конкурса добијају бодове по тачки 1. и 
2. из претходног става, рачунају се по мајци која на дан 01. јануар 
2021. године и касније роди треће, односно, четврто дете.

У случају када се на расписани конкурс пријави једнороди-
тељска породица, Комисија додељује додатних 15 бодова.

У случају истог броја бодова, предност имају учесници кон-
курса:

- једнородитељске породице,
- чији су чланови заједничког домаћинства особе са инва-

лидитетом (учесници конкурса и/или њихова деца под 
условом да та деца живе у заједничком домаћинству са 
учесницима конкурса),

- породице које су у једном порођају добиле више од јед-
ног детета (близанци, тројке, четворке),

- који имају већи укупан број деце у заједничком домаћин-
ству.

Члан 15.

У поступку разматрања пријава на конкурс, Комисија је дужна 
да:

1. утврди испуњеност услова из члана 8. овог Правилни-
ка за све допуштене, благовремене и потпуне пријаве на 
конкурс;

2. сачини бодовне листе у складу са чланом 14. овог Пра-
вилника;

3. на основу бодовних листа утврди редослед првенства и  
4. сачини извештај о испуњености услова конкурса.

Приликом одлучивања о праву на доделу бесповратних сред-
става, Комисија, у циљу утврђивања материјалне истине, може 
затражити и друге доказе које оцени неопходним.

Комисија задржава право да затражи и сваку другу додатну 
документацију од учесника Конкурса и повезаних лица, као и да 
изврши теренску контролу која би утицала на доношење предло-
га одлуке у смислу остваривања циљева Конкурса.

Члан 16.

Комисија је дужна да у року од 60 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс сачини предлог ранг-листe учес-
ника конкурса за доделу бесповратних средстава и исту достави 
покрајинском секретару.

Покрајински секретар доноси решење о додели бесповратних 
средстава у року од 30 дана од дана добијања предлога ранг-листе 
за доделу средстава. 

Одлука покрајинског секретара је коначна.

Одлука се објављује на огласној табли и на веб-сајту Секрета-
ријата. 

Учесници конкурса могу у року од три дана од дана објављи-
вања одлуке о додели средства да изврше увид у документацију 
коју су поднели на Конкурс.

XI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Члан 17.

У року од 15 дана од дана доношења решења из члана 16. овог 
Правилника, корисници средстава којима су додељена бесповра-
тна средства за инвестиционо и текуће одржавање некретнине, 
закључују уговор о додели бесповратних средстава са Секрета-
ријатом.

Секретаријат ће средства пренети на рачун једног од корисника 
средстава у року од 7 радних дана, од дана закључења уговора.

Корисници средстава су у обавези да на предметној некретни-
ни у року од 30 дана од дана добијања средстава изврше упис ван-
судске хипотеке у висини добијених средстава и доставе правос-
нажно решење о заложној изјави издато од стране Републичког 
геодетског завода – надлежне Службе за катастар непокретности.

У случају да не поступе по одредбама овог члана, корисници 
средстава ће бити дужни да солидарно изврше повраћај добије-
них средстава и надокнаде штету.

Трошкови установљавања терета на непокретности која је 
предмет Конкурса сносе Корисници средстава.

Члан 18.

Корисници средстава којима су додељена бесповратна сред-
ства за инвестиционо и текуће одржавање некретнине, дужни су 
да добијена средства искористе искључиво за намену за коју су 
им та средства одобрена, по предрачуну, односно, по техничком 
опису и предмеру и предрачуну радова за текуће и инвестиционо 
одржавање предметне некретнине.

Корисници средстава су такође дужни да Комисији доставе два 
записника грађевинске инспекције или налаза вештака грађевин-
ске струке од којих ће један записник, односно налаз, бити сачињен 
током инвестиционог и текућег одржавања предметне некретнине, 
а други по завршетку  радова као доказ о извршеним радовима.

Корисници средстава су дужни да изврше радове за које су им 
средства одобрена и да оправдају утрошак тих средстава у року 
од годину дана од дана уплате средстава.  

У случају да одобрена средства нису уопште, нису наменски, 
нису благовремено или нису квалитетно утрошена, односно, у слу-
чају да радови из става 3. нису изведени у складу са добијеним одо-
брењима издатим по прописима грађевинске струке или у складу са 
техничким описом са пописом радова и предмером и предрачуном 
радова овереним од стране вештака грађевинске струке, уговор ће 
се сматрати раскинутим уз обавезу корисника средстава да соли-
дарно изврше повраћај добијених средстава и надокнаде штету.

Члан 19.

Корисници средстава дужни су да трпе упис терета забране 
отуђења и оптерећења предметне некретнине у дужини од пет 
година од дана добијања средстава у корист Аутономне покрајине 
Војводине.

Изузетно, предметне некретнине могу бити отуђене у случају 
претходно прибављене сагласности Комисије, а на основу одлуке 
покрајинског секретара.

Сагласност из претходног става овог члана корисници сред-
става могу добити уколико Комисији докажу да ће средства од 
продаје некретнине у целости бити уложена у куповину некрет-
нине са истим или бољим условима становања, сагласно Закону о 
становању и одржавању зграда.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу АП Војводине“, а објавиће се и на огласној табли и на 
веб-сајту Секретаријата.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ,

ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА.

Број: 139-401-7354/2022-03
Нови Сад, 01. децембар 2022. године.

Покрајински секретар
Предраг Вулетић
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1492.

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о осни-
вању Туристичке организације Војводине („Службени лист АП 
Војводине”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), као и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници 
одржаној  7. децембра  2022. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност  на Измене и допуне Финансијског плана Ту-
ристичке организације Војводине за 2022. годину, које је усвојио 
Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 14. седни-
ци одржаној 24. новембра 2022. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-18/2022
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1493.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама локалне  самоуправе („Сл. 
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21, 113/17 – др. закон, 
95/18 – др.закон и 86/19- др.закон, 157/20- др. закон и 123/21 – др. 
закон)  и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 7. децембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Мр Катарини Ковачевић, вршиоцу дужности подсекретара 
Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистра-
живачку делатност, престаје рад на положају 10. децембра 2022. 
године,  протеком времена на које је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-138/2022
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1494.

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. 
закон и 86/19- др. закон, 157/20- др. закон и 123/21 – др. закон), чла-
на 35. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Сл. лист АП Војводине“, број: 37/14)  Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 7. децембра 2022 . године, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Мр Катарина Ковачевић, магистар лингвистичких наука, по-
ставља се за вршиоца дужности подсекретара Покрајинског 
секретаријата за високо образовање и научноистраживачку де-
латност, почев од 11. децембра 2022. године, до постављења служ-
беника на положају по спроведеном јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-139/2022
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1495.

На основу чл. 113. став 4. и 118. став 1. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  7. децембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Игору Достанићу, дипломираном економисти – менаџеру у трго-
вини, престаје дужност вршиоца дужности директора Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Русанда” Меленци, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-883/2022
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

ПОСЕБНИ ДЕО



7. децембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 52 - Страна 1873

1496.

На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 7. децембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Игор Достанић, дипломирани економиста – менаџер у трго-
вини, именује се за вршиоца дужности директора Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Русанда” Меленци.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-884/2022
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1497.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 4. тачка 6. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 7. децембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Др Дејан Димитријевић, доктор медицине, спец. анестезиоло-
гије и реаниматологије, разрешава се дужности члана Надзорног 
одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војво-
дине из здравствене установе, због престанка радног односа.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-38
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1498.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став  2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 7. децембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Доц. др Татјана Реџек Мудринић, докторка медицине, спец. 
педијатрије и клиничке физиологије са епилептологијом, име-
нује се за чланицу Надзорног одбора Института за здравствену 
заштиту деце и омладине Војводине из здравствене установе, до 
истека мандата Надзорног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-39
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1499.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став  2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној  7. децембра  2022. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ E

I

Др Марија Апро Барат, докторка медицине, именује се за чла-
ницу Управног одбора Дома здравља Нови Кнежевац, као пред-
ставница оснивача, до истека мандата Управног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-54
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1500.

На основу чл. 113. став 4., 123. став. 4. тачка 1. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 7. децембра 2022. године, 
донела  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Ксенија Гложански, дипломирана правница, представница ос-
нивача, разрешава се дужности председнице Надзорног одбора 
Дома здравља „Бечеј″ Бечеј, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-55
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1501.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 2. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 7. децембра 2022. године, донела  
је

Р Е Ш Е Њ E

I

Маријана Ловрић, дипл. правница, именује се за председницу 
Надзорног одбора Дома здравља „Бечеј″ Бечеј као представница 
оснивача, до истека мандата Надзорног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-56
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1502.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
као и чл. 3. и 12. Одлуке о оснивању Информативног центра за  
пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист 
АПВ”, број: 14/09, 39/13 и 31/22),  Покрајинска влада, на седници 
одржаној 7. децембра 2022. године,  донела   је 

Р Е Ш Е Њ E

I

Милијана Стјепић, разрешава  се дужности вршиоца дужности 
директора  Информaтивног центра за пословну стандардизацију 
и сертификацију, закључно са 8. децембром 2022. године, због ис-
тека времена на које је именована.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-50/2022
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1503.

На основу члана 32. тачка 12. и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), чл. 3. и 12. Одлуке о оснивању  Информа-
тивног центра за пословну стандардизацију и сертификацију 
(„Службени лист АПВ”, бр. 14/09, 39/13 и 31/22), кao и чл. 23. и 
24. Статута Информативног центра за пословну стандардизацију 
и сертификацију, Покрајинска влада, на седници одржаној 7. де-
цембра 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ E

I

Милијана Стјепић, дипломирани инжењер заштите животне 
средине, именује се за вршиоца дужности директора Информати-
вног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, почев 
од 9. децембра 2022. године, најдуже до шест месеци. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-51/2022
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1504.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
као и члана 14. став 1. Одлуке о оснивању Информативног центра 
за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист 
АПВ”, број: 14/09, 39/13 и 31/22), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 7. децембра 2022. године,  донела  је 

Р Е Ш Е Њ E

I

Роберт Фаркаш, мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства из Новог Сада, разрешава се дужности члана Управног одбо-
ра Информативног центра за пословну стандардизацију и серти-
фикацију, Нови Сад на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-47/2022
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1505.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), као и члана 14. став 1. Одлуке о оснивању Информа-
тивног центра за пословну стандардизацију и сертификацију 
(„Службени лист АПВ”, број: 14/09, 39/13 и 31/22), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 7. децембра 2022. године,  донела   
је

 
Р Е Ш Е Њ E

I

Агнеш Чевари, економиста из Будисаве, именује се за члана 
Управног одбора Информативног центра за пословну стандарди-
зацију и сертификацију, Нови Сад, до истека мандата Управног 
одбора.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-48/2022
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1506.

На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, брoj: 
99/09, 67/12 – УС РС), члана 48. ст. 1–3. и члана 52. став 1. тачка 1. За-
кона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, 
брoj: 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19), а у складу с чланом 32. став 
1. тачка 12, као и с чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 7.  децембра 2022. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Доц. др Драгана Ћорић, из Новог Сада, разрешава се дужности 
председника Управног одбора Студентског културног центра у 
Новом Саду, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-842/2022
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1507.

На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, 
брoj: 99/09, 67/12 – УС РС), члана 48. ст. 1–3. Закона о ученичком и 
студентском стандарду („Службени гласник РС”, брoj: 18/10, 55/13, 
27/18 – др. закон и 10/19), a у складу с чланом 32. став 1. тачка 12, као 
и  чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),   Покрајинска влада, 
на седници одржаној 7. децембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даница Урдаревић, дипломирани новинар из Новог Сада, именује се 
за председника Управног одбора Студентског културног центра у Новом 
Саду, као представница оснивача, до истека мандата Управног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-864/2022
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1508.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 ‒ др. закон), те 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 54/21, 7/22 и 37/22), као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. де-
цембра  2022. године,  доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 11 – Покрајинском секретаријату 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу Програм 0608 Систем локалне самоуправе, Програмска 
активност 5010 Изградња трга у Шајкашу, функционална кла-
сификација 180 Трансфери општег карактера између различи-
тих нивоа власти 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
номска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
5.820.386,40 динара (словима: пет милиона осам стотина дваде-
сет хиљада три стотине осамдесет шест динара и 40/100), због 
непланираних средстава за реализацију намене из тачке 2. овог 
решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећа-
ва се за 5.820.386,40 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 пе-
риод, које утврђује покрајински орган надлежан за послове 
финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске ре-
зерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се општини Тител, ради обез-
беђивања додатних средстава за финансирање изградње трга у 
Шајкашу.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу преузеће обавезу, 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

127 Број: 401-73/2022-196
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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1509.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др. закон), члана 9. ст. 4. и 
5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 54/21, 7/22 
и 37/22) као и  члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 7. децембра 2022. године,  доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.  Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно инфор-
мисање и односе с верским заједницама, Глава 01 Индиректни 
корисници у области културе, Програм 1203 Јачање културне 
продукције и уметничког стваралаштва, Програмска активност 
1006 Подршка раду установа у области стваралаштва, функцио-
нална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
424 Специјализоване услуге, односно 4242 Услуге образовања, 
културе и спорта, износ од  2.737.785,36 динара (словима: два 
милиона седам стотина тридесет седам хиљада седам стотина 
осамдесет пет динара и 36/100), а због непланираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 2.737.785,36 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 (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења намењено је Српском народном позоришту, Нови 
Сад, за финансирање реализације Свечане академије „Присаје-
дињење 2. век” ‒ 2.441.200,00 динара и за пројекцију филма Дарка 
Бајића „Филм давне будућности” ‒ 296.585,36 динара.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање 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, 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

127 Број: 401-73/2022-197
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1510.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/18), чл. 16, 24. и 37. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ“, бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) 
покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „Klett“ д.о.о., Београд, изда-
вање и употреба превода уџбеника Физика 4, уџбеник за четврти 
разред гимазије природно-математичког смера писан на мађар-
ском језику и писму, аутора  Јовице Милисављевића и Милана 
Прокића. 

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-374/2022-01
Дана:  02.12.2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1511.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/18), чл. 16, 24. и 37. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ“, бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) 
покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „Креативни центар“ д.о.о., Бе-
оград, издавање и употреба превода уџбеника Дигитални свет 3, 
уџбеник за трећи разред основне школе писан на мађарском јези-
ку и писму, аутора  Невенe Перић и Наташe Николић. 

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-411/2022-01
Дана:  02.12.2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1512.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Републи-
ке Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске скупштинске одлуке 
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о Покрајинској управи („Службени лист Аутономне покрајине Војво-
дине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) а 
у вези с чланом 125. Закона о социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Србије”, број 24/11 и 117/22 - одлука УС), д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање РАЈКА ШУМИЋА, ди-
пломираног социјалног радника из Великог Средишта на дужност 
вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Града Вршца.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-900/2022
Нови Сад, 7. децембар 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

1513.

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, 
37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) а у вези члана 124. Закона о со-
цијалној заштити („Службени 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 ДОНЕВСКИ ГОРАНА, 
дипломираног економисте из Пландишта на дужност директора 
Центра за социјални рад Пландиште.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-874/2022
Нови Сад, 1. децембар 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

OGLASNI DEO

1514.

На основу члана 3. став 1. Одлуке о додели бесповратних сред-
става породицама у којима се роди треће или четврто дете за ре-
шавање стамбеног питања или за унапређење услова становања 
на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину 
(„Службени лист АП Војводине“, број: 4/22 и 51/22-измена од-
луке) и члана 5. Правилника о условима за доделу бесповратних 
средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете 
за унапређење услова становања на територији Аутономне по-
крајине Војводине од 01.12.2022. године, а у вези са Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2022. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 54/21, 7/22 
и 37/22-ребаланс буџета), Покрајински секретаријат за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова расписује

К О Н К У Р С
ЗА  ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ИЛИ 
ЧЕТВРТО ДЕТЕ ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I  ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за текуће 
и  инвестиционо одржавање стамбене јединице у власништву или 
сувласништву, породицама у којима се роди треће или четврто 
дете (у даљем тексту: учсници Конкурса) са пребивалиштем на 
територији Аутономне покрајине Војводине. 

Под стамбеном јединицом из претходног става сматрају се не-
покретности (станови или куће) које се налазе у седиштима гра-
дова и општина, као и у селима изван градских и општинских 
седишта на територији АП Војводине, и то на земљишту које је 
планским документом предвиђено за градњу и које су уписане у 
катастар непокретности.

Укупна средства која се додељују по овом Конкурсу износе 
52.000.000,00 динара.

II ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

Циљеви конкурса усмерени су на:

- подстицање рађања и афирмацију пронаталитетне поли-
тике,

- ублажавање и заустављање негативних демографских 
трендова и

- иницирање процеса побољшања деографске структуре у 
општинским, градским и руралним срединама као пре-
дуслова за покретање привредних активности.

Циљеви Конкурса, намена средстава, услови за учешће на Кон-
курсу, поступак за доделу бесповратних средстава породицама у 
којима се роди треће или четврто дете за унапређење услова ста-
новања, обавезна конкурсна документација, критеријуми за до-
делу средстава, закључење уговора са корисницима средстава и 
друга питања од значаја за реализацију Конкурса дефинисани су 
Правилником о условима за доделу бесповратних средстава по-
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родицама у којима се роди треће или четврто дете за унапређење 
услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине, 
у даљем тексту: Правилник.

III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају брачне и ванбрачне заједнице са 
децом, као и једнородитељске породице (у даљем тексту: породице) 
у којима се почев од 01.01.2021. године роди треће или четврто дете. 

IV УСЛОВИ КОНКУРСА

Учесници Конкурса могу бити родитељи у породицама који у 
тренутку расписивања Конкурса испуњавају следеће услове:

1. да је мајка у породици, на дан 01.01.2021. године па до 
дана расписивања Конкурса, родила дете трећег или чет-
вртог реда рођења, у смислу члана 7. став 2. Правилника;

2. да је најмање један од родитеља држављанин Републике 
Србије и да на територији Аутономне покрајине Војво-
дине до дана расписивања Конкурса  има најмање пет го-
дина непрекидно пријављено пребивалиште;

3. да се налазе у брачној или ванбрачној заједници или да 
имају статус самохраног родитеља;

4. да се непосредно брину о новорођеном трећем или четвр-
том детету, да њихова деца претходног реда рођења нису 
смештена у хранитељску, старатељску породицу или дата 
на усвојење и да нису лишени родитељског права у одно-
су на децу претходног реда рођења, у складу са законом;

5. да је најмање један од родитеља запослен;
6. да су родитељи трећег, односно, четвртог детета власни-

ци или сувласници некретнине или да живе у заједнич-
ком домаћинству са власником или сувласником некрет-
нине најмање три године непрекидно до дана расписи-
вања Конкурса;

7. да учесници Конкурса или њихови родитељи који са 
учесницима Конкурса живе у заједничком домаћинству 
нису купили или отуђили одговарајућу некретнину у 
претходних пет година до дана расписивања Конкурса, 
у смислу члана 2. Правилника.

Члановима заједничког домаћинства учесника Конкурса сматраће 
се родитељи учесника конкурса који живе заједно са учесницима Кон-
курса најмање три године непрекидно до дана расписивања Конкурса.

Услови из става 1. морају бити кумулативно испуњени.

Родитељи који су добили средства по претходно расписаним кон-
курсима, не могу поново конкурисати по основу рођења истог детета 
или детета четвртог реда рођења, као ни у случају да су одлуком неког 
другог државног органа добили бесповратна средства по истом основу.

Учесници Конкурса могу да аплицирају само са једном прија-
вом и то:

1. за  инвестиционо и текуће одржавање постојеће некрет-
нине.

Висина тражених средстава не може бити већа од 1.500.000,00 
динара.

Износ додељених средстава може бити мањи од траженог.

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесници Конкурса су дужни да доставе следећу документа-
цију:

1. попуњен и потписан образац пријаве на конкурс (преузи-
ма се на веб-сајту Секретаријата);

2. фотокопије личних карата за све пунолетне чланове зајед-
ничког домаћинства (уколико се ради о чипованој исправи, 
неопходно је да иста буде очитана), а за малолетне чланове 
заједничког домаћинства- потврде о пребивалишту за децу;

3. уверење о држављанству Републике Србије за једног од 
учесника Конкурса (не старије од шест месеци);

4. уверења о пребивалишту за учеснике Конкурса у прет-
ходних пет година до дана расписивања конкурса;

5. изводе из матичне књиге рођених за сву децу; 
6. доказ о брачној или ванбрачној заједници – извод из ма-

тичне књиге венчаних или изјаву оверену код јавног бе-
лежника о постојању ванбрачне заједнице (не старији од 
месец дана); 

7. доказ о статусу једнородитељске породице-извод из ма-
тичне књиге рођених за новорођено дете, извод из мати-
чне књиге умрлих за другог родитеља, решење инвалид-
ске комисије или потврда Фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање да није остварено право на пензију (не 
старији од месец дана);

8. уверење надлежног органа старатељства о чињеници да 
се непосредно брину о новорођеном трећем или четвр-
том детету, да деца претходног реда рођења нису смеште-
на у хранитељску, старатељску породицу или дата на ус-
војење, односно, да ни отац ни мајка нису лишени роди-
тељског права у односу на децу претходног реда рођења 
(не старији од месец дана);

9. оверену фотокопију дипломе или уверења о положеним 
разредима-испитима као доказ о стеченом образовању;

10. доказ о запослењу и дужини стажа осигурања за учес-
нике Конкурса (листинг стажа издат од стране Фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање);

11. изјаву учесника Конкурса, дату под материјалном и кри-
вичном одговорношћу, да не поседују одговарајућу не-
кретнину на територији Републике Србије, оверену код 
јавног бележника, односно, надлежног суда;

12. препис листа непокретности, издат од стране Републич-
ког геодетског завода – Службе за катастар непокретности 
или Јавног бележника, за непокретност коју учесници 
Конкурса предлажу за текуће и инвестиционо одржавање; 

13. технички опис са пописом радова и предмер и предра-
чун радова оверен од стране одговарајућег пројектанта 
или правног лица овлашћеног за извођење грађевинских 
радова;

14. фотокопију текућег рачуна једног од учесника конкурса.

Документација која се прилаже уз пријаву на Конкурс мора 
бити у оригиналу осим фотокопије личне катре и оверене фото-
копије дипломе о стеченом образовању, односно, оверене фотоко-
пије уверења о положеним разредима-испитима.

Комисија из члана 12. Правилника задржава право да од учес-
ника Конкурса, према потреби, затражи и додатну документа-
цију или информације од учесника конкурса и њима повезаним 
лицима, као и да изврши теренску контролу.

Трошкови достављања конкурсне документације падају на те-
рет учесника конкурса.

VI ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

1. Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом 
достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајин-
ски секретаријат за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лич-
но, на горе наведену адресу са назнаком:

„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ  СРЕДСТАВА
 ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ИЛИ 

ЧЕТВРТО ДЕТЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА 
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОВИНЕ“

2. Неће се узимати у разматрање неблаговремене, непотпу-
не, неправилно попуњене и неразумљиве пријаве, прија-
ве које су поднете од стране лица која нису предвиђена 
Конкурсом, односно пријаве описане у члану 11. Пра-
вилника.
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3. Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по крите-
ријумима утврђеним Правилником о условима за доде-
лу бесповратних средстава породицама у којима се роди 
треће или четврто дете за решавање стамбеног питања 
или за унапређење услова становања на територији АП 
Војводине.

4. Секретаријат не враћа запримљену документацију већ се 
она чува у архиви.

5. Предлози ранг-листа учесника Конкурса за доделу 
бесповратних средстава сачињавају се након бодовања 
извршеног према критеријумима из члана 14. Правилни-
ка у року од 60 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на Конкурс.

6. Покрајински секретар доноси одлуку о додели бесповрат-
них средстава у року од 30 дана од дана добијања пред-
лога ранг-листе за доделу бесповратних средстава, са-
чињених и достављених од стране Комисије.

7. Након донете Одлуке о додели бесповратних средстава, 
учесницима Конкурса упућије се позив да потпишу уго-
вор са Покрајинским секретаријатом за социјалну поли-
тику, демографију и равноправност полова.

VII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на Конкурс, са осталом потребном документацијом, 
подноси се у року од 8 дана од дана објављивања у дневном листу 
„Ало“.

Пријава на Конкурс се преузима са веб-сајта Покрајинског се-
кретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, а све додатне информације могу се добити у Покрајин-
ском секретаријату за социјалну политику, демографију и рав-
ноправност полова, на телефон: 021/487-4403 или путем маила: 
konkursisp@vojvodina.gov.rs.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ  И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

Број: 139-401-7275/2022-03
Датум:  02.12.2022. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић

1515.
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,

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

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27

Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142, 
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1489. Одлука о спровођењу јавне расправе o Нацрту плана 
развоја АП Војводине 2023-2030. године са Програ-
мом јавне расправе о Нацрту плана развоја АП Војво-
дине 2023-2030. године 

1490. Усклађени динарски износи из тарифе покрајинских 
административних такси 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1491. Правилник о условима за доделу бесповратних сред-
става породицама у којима се роди треће или четврто 
дете за унапређење услова становања на територији 
Аутономне покрајине Војводине;

 ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1492. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Туристичке организације Војво-
дине за 2022. годину 

1493. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности подсекретара Покрајинског секретаријата за 
високо образовање и научноистраживачку делатност

1494. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекре-
тара Покрајинског секретаријата за високо образо-
вање и научноистраживачку делатност 

1495. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Русанда“ Меленци

1496. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ 
Меленци 

1497. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Инсти-
тута за здравствену заштиту деце и омладине Војво-
дине

1498. Решење о именовању члана Надзорног одбора Инсти-
тута за здравствену заштиту деце и омладине Војво-
дине

1499. Решење о именовању члана Управног одбора Дома 
здравља Нови Кнежевац

1500. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора 
Дома здравља „Бечеј“ Бечеј

1501. Решење о именовању председника Надзорног одбора 
Дома здравља „Бечеј“ Бечеј

1502. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности 
директора Информативног центра за пословну стан-
дардизацију и сертификацију, Нови Сад

1503. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Информативног центра за пословну стандардизацију 
и сертификацију, Нови Сад

1504. Решење о разрешењу члана Управног одбора Инфор-
мативног центра за пословну стандардизацију и сер-
тификацију, Нови Сад

1505. Решење о именовању члана Управног одбора Инфор-
мативног центра за пословну стандардизацију и сер-
тификацију, Нови Сад 

1506. Решење о разрешењу председника Управног одбора 
Студентског културног центра у Новом Саду

1507. Решење о именовању председника Управног одбора 
Студентског културног центра у Новом Саду 

1508. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-196 

1509. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-197 

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1510. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеника Физика 4, за четврти разред гимназије 
природно-математичког смера, писан на мађарском 
језику и писму;

1511. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Дигитални свет 3, за трећи разред ос-
новне школе, писан на мађарском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1512. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца 
дужности директора Центра за социјални рад Града 
Вршца; 

1513. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад Пландиште;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

1514. Конкурс за доделу бесповратних средстава породица-
ма у којима се роди треће или четврто дете за уна-
пређење услова становања на територији Аутономне 
покрајине Војводине;

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНAЏМЕНТ

1515. Одлука о оглашавању печата неважећим
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