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94.

96.

На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади (Службени лист
АПВ“, број: 37/14) и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 37/14
и 54/14-др.одлука), Покрајинска влада, на седници одржаној 19.
фебруара 2015. године, донела је

На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014), a у вези са чланом 1. алинеја 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина
на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП
Војводине”, број 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. фебруара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
НЕБОЈША ЈАЊИЋ поставља се за помоћника покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
на четири године.
II

I
Даје се сагласност на Правилник o систематизацији послова
и радних места Музеја Војводине, број 01-1282, који је донела
директорица Установе, 26. септембра 2014. године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-23/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-846/2014
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

95.

97.

На основу члана 32. тачка 8. и члaна 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади (Службени лист
АПВ“, број 37/14) и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14
и 54/14-др.одлука), Покрајинска влада, на седници одржаној 19.
фебруара 2015. године, донела је

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 са чланом 1. алинеја 5. 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 19. фебруара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДУШАН ПАЈКИЋ поставља се за помоћника покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
на четири године, почев од 01.03.2015. године.
II

Даје се сагласност на Финансијски план Mузеја Војводине за
2015. годину, који је усвојио Управни одбор Mузеја Војводине, на
двадесет трећој седници одржаној 29. јануара 2015. године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-26/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

I

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-39/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.
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98.

19. фебруар 2015.
Р Е Ш Е Њ Е

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 са чланом 1. алинеја 5. 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 19. фебруара 2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на Програм рада Mузеја савремене уметности Војводине за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор
Mузеја савремене уметности Војводине, на првој седници одржаној 4. фебруара 2015. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине

I
Даје се сагласност на Програм рада Mузеја Војводине за 2015.
годину, који је усвојио Управни одбор Mузеја Војводине, на двадесет трећој седници одржаној 29. јануара 2015. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-120/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-122/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

99.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

101.
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 са чланом 1. алинеја 1. 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 19. фебруара 2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

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 са чланом 1. алинеја 4. 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 19. фебруара 2015. године, донела је

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског завода
за заштиту споменика културе за 2015. годину, који је усвојио
Управни одбор Завода, на двадесет петој седници одржаној 21.
јануара 2015. године.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине″.

Даје се сагласност на Финансијски план Mузеја савремене
уметности Војводине за 2015. годину, који је усвојио Управни
одбор Mузеја савремене уметности Војводине, на првој седници
одржаној 4. фебруара 2015. године.

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-44/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-38/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

100.
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 са чланом 1. алинеја 4. 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 19. фебруара 2015. године, донела је

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

102.
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 са чланом 1. алинеја 1. 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 19. фебруара 2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског завода за
заштиту споменика културе за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор Завода, на двадесет шестој седници одржаној 11. фебруара 2015. године.

19. фебруар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

105.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине″.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-127/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

103.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода „Форум” - Forum Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”, број 7/08)
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ” број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. фебруара 2015. године, донела је

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Хрвата („Службени лист АПВ”, број 7/2008 и 6/2009),
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. фебруара 2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу
војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за
2015. годину, који је донео Управни одбор Завода, на 14. седници
одржаној 30. децембра 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Р Е Ш Е Њ Е

Број: 402-42/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

I
Даје се сагласност на Финансијски план Издавачког завода
„Форум”, Нови Сад – Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék за 2015.
годину, који је усвојио Управни одбор Завода, на XXXIX седници
одржаној 28.11. 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-43/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године
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Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

106.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Хрвата („Службени лист АПВ”, број 7/2008 и 6/2009),
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. фебруара 2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

104.

I
Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2015. годину, који је донео Управни одбор Завода, на 14. седници одржаној
30. децембра 2014. године.
II

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”, број 7/08)
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 19.фебруара 2015. године, донела је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-125/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на План и Програм рада Издавачког завода
„Форум”, Нови Сад – Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék за 2015.
годину, који је донео Управни одбор Завода, на XXXIX седници
одржаној 28.11. 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-126/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

107.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, бр. 7/2008 и 22/2011),
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 4/2010), Покрајинска влада,
на седници одржаној 19.фебруара 2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох
за 2015. годину, који је донео Управни одбор Завода, на 6. седници
одржаној 21. јануара 2015. године.
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II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-41/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

19. фебруар 2015.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и чл. 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014) и члана 1. став 1. алинеја 8. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала АП Војводина на Владу АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), Покрајинска влада, на
седници одржаној 19. фебруара 2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I

108.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, бр. 7/2008 и
22/2011), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 19. фебруара 2015. године,
донела је

Даје се сагласност на Програм рада Народног позоришта –
Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2015. годину, који
је усвојио Управни одбор Установе, на 114. седници одржаној 16.
јануара 2015. године.
II

Р Е Ш Е Њ Е

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2015.
годину, које је донео Управни одбор Завода, на 6. седници одржаној 21. јануара 2015. године.

Број: 022-123/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-124/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

109.
На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/2014) и члана 1. став 1. алинеја 8. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала АП Војводина на Владу АП Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), Покрајинска влада, на
седници одржаној 19. фебруара 2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

111.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број 107/05, 72/09 - други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - други закон и 93/14), а у вези са Одлуком о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор,
Сомбор услед поделе здравственог центра „Др Радивој Симоновић“ Сомбор („Службени лист АПВ“, број: 1/09 и 21/10) и члана 32.
тачка 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 19. фебруара 2015. године, донела је
РЕШЕЊE
I
Др Бруно Урбановски, доктор медицине, специјалиста урологије, разрешава се дужности члана Управног одбора Опште
болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на коју је
именован Решењем Владе Аутономне покрајине Војводине, број:
022-547/2013 од 17. јула 2013. године, из реда запослених.
II

I
Даје се сагласност на Финансијски план Народног позоришта
– Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2015. годину, који
је усвојио Управни одбор Установе, на 114. седници одржаној 16.
јануара 2015. године.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-132/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-40/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

112.
Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број 107/05, 72/09-други
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-други закон и 93/14), а у вези

19. фебруар 2015.
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РЕШЕЊЕ

са Одлуком о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор услед поделе здравственог центра „Др Радивој Симоновић“ Сомбор („Службени лист Аутономне покрајине
Војводине“, број: 1/09 и 21/10) и члана 32. тачка 9. и 12. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“, број 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 19.фебруара 2015. године, донела је

Прим. др Нада Зец Петковић, доктор медицине, специјалиста
социјалне медицине, именује се за директора Завода за јавно
здравље Сремска Митровица, на период од четири године.

РЕШЕЊE

II

I

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

Др Милан Бошњак, доктор медицине, специјалиста интерне
медицине - кардиологије, именује се за члана Управног одбора
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, из
реда запослених.

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-131/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-133/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

115.
На основу члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне
покрајине Војводине, („Службени лист АПВ” број:37/14 и 54/14)
и члана 3. Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ” број: 54/14 и
4/15), Одбор за административна и мандатна питања Скупштине
Аутономне покрајине Војводине, на 64. седници одржаној 19. фебруара 2015. године, je донео

113.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/2005, 72/2009 - други закон,
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - други закон и 93/2014),
а у вези са Одлуком о оснивању Завода за јавно здравље Сремска
Митровица („Службени лист АПВ“, број: 11/2006) и члана 32. тачка
9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 19.фебруара 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ

ОДЛУКУ
О ПОСЛАНИКУ У РАДНОМ ОДНОСУ
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Посланик у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине је:
– Керестеш Дејан, на предлог Посланичке групе Лига социјалдемократа Војводине у Скупштини Аутономне покрајине Војводине.
Члан 2.

I
Прим. др Нада Зец Петковић, доктор медицине, специјалиста
социјалне медицине, разрешава се дужности вршиоца дужности
директора Завода за јавно здравље Сремска Митровица, на коју
је именована Решењем Покрајинске владе, број: 022-5/2015 од 31.
децембра 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-130/2015
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

114.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број 107/2005, 72/2009 - други закон,
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - други закон и 93/14),
а у вези са Одлуком о оснивању Завода за јавно здравље Сремска Митровица („Службени лист АПВ“, број 11/2006) и члана 32.
тачка 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 19. фебруара 2015. године, донела је

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
01 Број: 020-36/12
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године

Председник одбора
Роберт Санто, с.р,

116.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
за 2015. годину
У складу са чланом 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама, 1 средства се одобравају за суфинансирање обављања градитељске, добротворне и научне делатности регистрованих традиционалних
1 Регистроване цркве и верске заједнице које делују на територији
АП Војводине, као и организације и установе чији су оне
оснивачи, право на доделу средстава могу остварити путем захтева
који подносе непосредно покрајинском секретару у току године.
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цркава и верских заједница, као и организација и установа чији су
они оснивачи, а које делују на територији Аутономне Покрајине
Војводине. 2
Укупан износ средстава за расподелу по конкурсу је
21.424.000,00 динара.
По конфесијама износи су следећи: Српска православна црква – 11.099.000,00 динара (Бачка епархија – 3.268.000,00 динара; Банатска епархија – 3.496.000,00 динара; Сремска епархија
– 4.141.000,00 динара и Шабачка епархија – 194.000,00 динара);
Римокатоличка црква – 6.642.000,00 динара (Суботичка бискупија – 3.321.000,00 динара, Зрењанинска бискупија – 1.844.000,00
динара и Сријемска бискупија – 1.477.000,00 динара); Исламска
заједница – 305.000,00 динара; Словачка евангелистичка а.в. црква – 857.000,00 динара; Јеврејска заједница – 458.000,00 динара;
Реформатска хришћанска црква – 536.000,00 динара; Евангелистичка хришћанска црква – 458.000,00 динара; Гркокатоличка црква – 458.000,00 динара и Румунска православна црква –
611.000,00 динара.
Пријаве на конкурс подносе се на српском језику или језику
националних мањина који је у службеној употреби у Аутономној
Покрајини Војводини, с прецизном назнаком за коју намену се
средства траже, у износима заокруженим на хиљаде динара.
Рок за подношење пријаве је 18.03.2015. године.
Пријава мора да садржи:
· назив рачуна;
· назив банке код које се води рачун;
· број рачуна који је издала и оверила банка у којој се води.

ства врати буџету Аутономне Покрајине Војводине.
Подносилац пријаве обавезује се да Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице у року од 15 дана од дана када је у потпуности
искористио новчана средства, а најкасније до 31. децембра 2015.
године, достави финансијски извештај о утрошку средстава са
спецификацијом трошкова из својих евиденција, као и финансијску документацију о утрошку средстава (уговоре, фактуре, фискалне рачуне, отпремнице и изводе из банке преко које
обавља платни промет).
Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под
регулацију члана 2. став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник Р. Србије”, број 124/2012), односно уколико
ће се средства остварена по овом конкурсу користити за набавку
радова, добара или услуга, а учешће јавних средстава чини више
од 50% вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати
наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним набавкама. Дакле,корисници средстава су дужни да поступе у складу са
овим законом.
Резултати и исход конкурса биће објављени на званичном
сајту секретаријата, при чему Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне
заједнице није обавезан да образложи своје одлуке. Против ових
дискреционих одлука Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањине-националне заједнице не
може се уложити правни лек.
Пријаве и приложена документација не враћају се подносиоцима.

Уколико локална црква не поседује свој рачун, може у пријави
навести број рачуна епархије, бискупије или егзархата коме припада са свим наведеним подацима.
Пријаве се подносе лично, предајом Писарници покрајинских
органа управе у Новом Саду, у приземљу зграде Покрајинске владе, или се упућују поштом на адресу: Покрајински секретаријат
за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, 21 000 Нови Сад, Бул. М. Пупина 16.
Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који
се могу добити на поменутим адресама или скинути са интернет
адреса: www.vojvodina.gov.rs. и www.puma.vojvodina.gov.rs.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће бити разматране.
Под неблаговременим пријавама сматрају се пријаве:
- пристигле након истека рока предвиђеног у конкурсу.

БРОЈ: 128-454-32/2015
ДАТУМ: 18.02.2015.

Под недопуштеним пријавама сматрају се пријаве:
- које су поднела неовлашћена лица и субјекти који нису
предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на
конкурсом предвиђене намене.
Под неразумљивим и непотпуним пријавама сматрају се пријаве:
- које су непотписане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком, ако недостатак није отклоњен ни
у накнадном року;
- које нису поднете на одговарајућем обрасцу;
- без одговарајућег рачуна, назива банке, те броја рачуна
који је издала и оверила банка;
- које садрже неразумљиве и нечитке податке.
Исто тако, пријава подносиоца који је у претходном периоду
добио финансијска средства, а није их оправдао, тј. није доставио комплетан извештај о утрошку финансијских средстава, неће
бити разматрана.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине-националне заједнице задржава право да од
подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације, односно да за доделу помоћи одреди испуњење потребних услова.
Подносилац пријаве обавезује се да новчана средства користи
искључиво за намену за коју су додељена, а да неутрошена сред2 Регистроване цркве и верске заједнице које делују на територији АП Војводине, као и организације и установе чији су оне оснивачи, право на доделу средстава могу остварити путем захтева
који подносе непосредно покрајинском секретару у току године.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály,s.r.
(Михаљ Њилаш,с.р.)

117.
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2015. ГОДИНИ ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ
I
На основу члана 21. и 22. став 3. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 53/2014), Покрајински
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију у
2015. години планирана средства у износу од 20.000.000,00 динара усмериће:
1. за реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву
на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете
(„Службени лист АПВ“, број: 42/2014) средства у укупном износу од 20.000.000,00 динара;
II
Услови за стицање права по јавном огласу:
● Право на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете у износу од 200.000,00 динара једнократно може да оствари породица
(парови) брачни и ванбрачни партнери који имају најмање једно
живо заједничко дете или дете које припада једном од партнера,
када пацијенткиња нема више од 44 године старости, и где неплодни пар има пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине најмање годину дана од дана позитивног мишљења
Стручне комисије за БМПО Клиничког центра Војводине у Новом Саду.
неопходна документација/право на суфинансирање трошкова
за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и сва-

19. фебруар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ко наредно дете остварује се на основу поднетог захтева мајке и
следећих доказа:
а) уверење за оба партнера о месту пребивалишта на територији АП Војводине најмање годину дана до дана позитивног мишљења Стручне комисије за вантелесну оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине у Новом Саду, издата од надлежног
МУП-а;
б) извод-изводе из матичне књиге рођених за живу децу (не
старије од шест месеци);
ц) фотокопије личних карата оба партнера;
д) позитивно мишљење Стручне комисије за вантелесну
оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине у Новом Саду;
е) тачна адреса пребивалишта подносиоца захтева;
ф) фотокопија или потврда од банке или поште о тачном
броју текућег рачуна једног од партнера на који ће бити
уплаћена новчана средства у износу од 200.000,00 динара.
III
Овај јавни оглас је отворен током целе године.
IV
Сва лица која испуњавају услове за остваривање наведеног права могу да поднесу захтев са потребном документацијом на писарници Покрајинске владе АПВ, или да га пошаљу писменим путем
на адресу: Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију са назнаком за Комисију за БМПО, Булевар
Михајла Пупина бр. 16, Нови Сад, као и да се детаљно информишу
о условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права
на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете путем говорне поште
021/487-4333 Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну
политику и демографију, на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и званичној страници на
Facebooku- www.facebook.com/pszazdravstvo.
V
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију на основу поднетих захтева и приложене документације, у складу са расположивим средствима покрајинског буџета
за 2015. годину, доделиће средства у складу са наведеном одлуком у јавном огласу.
VI
Јавни оглас се објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневном листу „Данас“ и на интернет страници покрајинског секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Проф. др Весна Копитовић
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секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију у
2015. години планирана средства у износу од 582.500.000,00 динара усмериће:
1. за реализацију Одлуке о праву на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете („Службени лист АПВ“,
број: 4/2013).
II
Услови за стицање права по јавном огласу:
● Право на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете
у износу од 12.000,00 динара месечно, у 24 једнаке месечне рате
остварује мајка која на дан 01.01.2013. године и касније роди треће
дете под условом да у тренутку рођења трећег детета има пребивалиште најмање годину дана на територији Аутономне Покрајине Војводине. Ову новчану помоћ под истим условима као и
мајка може да оствари и отац трећег детета, с тим што се редослед
рођења трећег детета за које отац подноси захтев за остваривање
новчане помоћи породици за треће дете утврђује према мајци.
неопходна документација/право на новчану помоћ породици у
којој се роди треће дете остварује се на основу поднетог захтева
мајке-оца и следећих доказа:
1) доказа о пребивалишту у општини-граду на територији
Аутономне Покрајине Војводине (фотокопије личне карте мајке, односно оца издате најмање годину дана пре
рођења трећег детета);
2) извода из матичне књиге рођених за сву децу, издатог
у складу са Законом о матичним књигама („Службени
гласник РС“, број: 20/09);
3) уверења надлежног органа старатељства да мајка, односно отац непосредно брину о детету за које подносе
захтев, да њена, односно његова деца претходног реда
рођења нису смештена у хранитељску породицу или
дата на усвојење, и да мајка, односно отац нису лишени родитељског права у односу на њену, односно његову
децу претходног реда рођења;
4) фотокопије валидне документације о отвореном текућем
рачуну.
Захтев за остваривање новчане помоћи породици за треће дете
са потребном документацијом подноси се најкасније до навршене
прве године живота детета, општинској, односно градској управи
у којој је пребивалиште подносиоца захтева.
III
Овај јавни оглас је отворен током целе године.
IV
Сва лица која испуњавају услове за остваривање наведеног
права могу да поднесу захтев са потребном документацијом
управи у којој је пребивалиште подносиоца захтева, као и да се
детаљно информишу у Покрајинском секретаријату за здравство,
социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пупина бр.
16, Нови Сад, II спрат соба 48, телефон: 021/487-4510 и 021/4874511 и на интернет страници покрајинског секретаријата: www.
zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
V

118.
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и
демографију расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2015. ГОДИНИ ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ
I
На основу члана 21. и 22. став 3. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 53/2014), Покрајински

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику
и демографију на основу поднетих захтева и приложене
документације општинских, односно градских управа у којима
је пребивалиште подносиоца захтева, у складу са расположивим
средствима покрајинског буџета за 2015. годину, доделиће
средства у складу са наведеном одлуком у јавном огласу.
VI
Јавни оглас се објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине
Војводине“, дневном листу „Дaнас“ и на интернет страници
покрајинског секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић,с.р.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине;
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине;
Решење о давању сагласности на Правилник о систематизацији послова и радних места Музеја Војводине;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Музеја Војводине за 2015. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Војводине за 2015. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Музеја савремене уметности Војводине за 2015. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја савремене уметности Војводине за 2015. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Покрајинског завода за заштиту споменика културе за
2015. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за заштиту споменика културе за
2015. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски
план Издавачког завода „Форум“, Нови Сад-Forum
Könyvkiadó Intézet, Újvidék за 2015. годину;
Решење о давању сагласности на План и Програм Издавачког завода „Форум“, Нови Сад-Forum
Könyvkiadó Intézet, Újvidék за 2015. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Хрвата –Zavoda za
kulturu vojvođanskih Hrvata за 2015. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата –Zavoda za kulturu
vojvođanskih Hrvata за 2015. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Русина –Завод за културу войводянских Руснацох за 2015. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Русина –Завод за културу
войводянских Руснацох за 2015. годину;
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Решење о давању сагласности на Финансијски план
Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszínház
Суботица за 2015. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszínház Суботица за 2015. годину;
Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште
болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор;
Решење о именовању члана Управног одбора Опште
болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор;
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
Решење о именовању директора Завода за јавно
здравље Сремска Митровица.
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ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

74

115.

74

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
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116.

75
75
75
75
75

Одлука о посланику у радном односу у Скупштини
Аутономне покрајине Војводине.

Конкурс за доделу средстава црквама и верским
заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
117.

118.

Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2015. години за децу и породицу (суфинансирање трошкова за биомедицински
потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете);
Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне
покрајине Војводине у 2015. години за децу и породицу (новчана помоћ породици у којој се роди треће
дете).
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27
Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com
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