
169.

На основу члана 56. став 1 Закона о запосленима у aутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РС”, број: 21/16) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинскe скупштинскe одлукe 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 7. фебруара 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Милинка Хрћан поставља се за вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине-националне заједнице, најдуже до три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-30/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

170.

На основу члана 10. став 2 тачка 1. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Јавном предузећу „Војводинашуме“ , Петроварадин 
(„Службени лист АПВ“, број: 53/16) и члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ“, број: 37/14) Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 7. фебруара 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Статут ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин,  
који је донeo Надзорни одбор ЈП „Војводинашумe“, Петроварадин, 
на седници одржаној 31. јануара 2017. године, под бројем: 308/X-2-1.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-71/2016
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

171.

На основу члана 9. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени 
лист АПВ”, број: 2/10) и члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
7. фебруара 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског завода за 
заштиту природе, Нови Сад, за 2017. годину, који је донео Управ-
ни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, на I 
седници одржаној 16. јануара 2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-23/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

172.

На основу чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/2014), а у вези са чла-
ном 48. став 1 и чл. 50. ст. 2 Закона о ученичком и студентском стандар-
ду (‚‘Службени гласник РС‘‘, број: 18/2010 и 55/2013) и чланом 36. став 
1 тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине (‚‘Службени гласник РС‘‘, број: 99/2009, 67/2012 – УС РС), По-
крајинска влада, на седници одржаној 7. фебруара 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Студентског цен-
тра ‚‘Нови Сад‘‘ у  Новом Саду:

- представници оснивача:

- председник:
- Богдан Виславски, дипломирани правник из Ђурђева;

- чланови:
- Бранко (Урош) Шећеров, мастер финансија из Српског 

Крстура;
- Дејан Бибић, дипломирани професор географије и ин-

форматике из Новог Сада;

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

русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају: – 
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- представници студената:
- Ненад Дураковић, Факултет техничких наука у Новом 

Саду;
- Марко Брњош, Факултет техничких наука у Новом Саду;
- Никола Ђурић, Факултет спорта и физичког васпитања у 

Новом Саду;

- представници запослених у Установи:
- Маријана Милинковић, дипломирани економиста, шеф 

службе смештаја Студентског центра „Нови Сад“ у Но-
вом Саду;

- Миладинка Драгојевић, ВКВ кувар, вођа смене.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-87/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

173.

На основу чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/2014), 
а у вези са чланом 48. став 1 и чл. 50. ст. 2 Закона о ученичком 
и студентском стандарду (‚‘Службени гласник РС‘‘, број: 18/2010 
и 55/2013) и чланом 36. став 1 тачка 11. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине (‚‘Службени гласник 
РС‘‘, број: 99/2009, 67/2012 – УС РС), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 7. фебруара 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Студентског центра ‚‘Нови Сад‘‘ у Новом 
Саду, именују се :

- представници оснивача:

- председник:
- Симона Јовичић, мастер политиколог, из Новог Сада;

- чланови:
- Александар Зиројевић, апсолвент Филозовског факулте-

та у Новом Саду, из Новог Сада;
- Урош Бајић, класични филолог и студент Филозовског 

факултета у Новом Саду, из Новог Сада;

- представници студената:
- Дарко Марић, Економски факултет у Суботици;
- Дарко Чутурић, Факултет техничких наука у Новом 

Саду;
- Александар Никодијевић, Факултет спорта и физичког 

васпитања у Новом Саду;

- представници запослених у Установи:
- Александар Софић, дипломирани инжењер електротех-

нике и рачунарства, стручни сарадник у Студентском 
центру „Нови Сад“ у Новом Саду;

- Милена Митровић, трговац, помоћни радник у кухињи.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-155/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

174.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој зашти-
ти („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 
106/15), а у вези са Одлуком о оснивању Опште болнице „Ђорђе 
Јоановић” Зрењанин услед поделе Здравственог центра Зрења-
нин („Службени лист АПВ”, број: 21/2007 и 21/2010), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној  7. фебруара  2017. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Опште болнице 
„Ђорђе Јоановић” Зрењанин:

- председница:
- др Светлана Детки, докторка медицине, спец. опште ме-

дицине из Зрењанина, представница  оснивача; 

- чланови: 
1. Јовица Радић, економиста из Зрењанина, представник 

оснивача;
2. Михаљ Балић, трговац из Зрењанина, представник осни-

вача;
3. Владимир Милошев, приватни предузетник из Зрењани-

на, представник оснивача;
4. др Тихомир Папић, доктор медицине, спец. психијатрије 

из Зрењанина, из реда запослених;
5. Милорад Давидовац, дипл. инж. за развој из Зрењанина, 

из реда запослених;
6. Јелена Ковачевић, виша дијететичарка из Зрењанина, из 

реда запослених. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-167/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

175.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), а у 
вези са Одлуком о оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић” 
Зрењанин услед поделе Здравственог центра Зрењанин („Служ-
бени лист АПВ”, број: 21/2007 и 21/2010), 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. фебруара 2017. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

 У Управни одбор Опште болнице „Ђорђе Јоановић” Зрењанин, 
именују се:

- за председника:
- др Слободан Вуканић, доктор медицине на специјали-

зацији из гинекологије и акушерства из Зрењанина,  
представник  оснивача; 

- за чланове: 
1. др Илија Качар, доктор медицине, спец. интерне медици-

не из Зрењанина, представник оснивача;
2. Слободан Кирћански, трговински техничар из Зрењани-

на, представник оснивача;
3. Михаљ Балић, трговац из Зрењанина, представник осни-

вача;
4. Зорика Станчул, проф. информатике из Зрењанина, из 

реда запослених;
5. др Ивана Тешић, докторка медицине, спец. трансфузио-

логије из Зрењанина, из реда запослених;
6. др Тихомир Папић, доктор медицине, спец. психијатрије 

из Зрењанина, из реда запослених. 

Председник и чланови Управног одбора именују се на период 
од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-168/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

176.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим 
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, 
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. 
и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној  7. фебруара  2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Русанда″, Меленци:

- председник:
- др Миодраг Дамјанов, доктор мецицине, специјалиста 

ортопедије из Зрењанина, представник оснивача;

- чланови:
1. Слободан Бељин, дипл. инж. за управљање техничким 

системима из Зрењанина, представник оснивача;
2. Дамир Грошин, мастер социолог из Меленаца, представ-

ник оснивача;
3. Никола Гутеша, дипл. економиста из Зрењанина, пред-

ставник оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-163/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

177.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим 
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, 
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  7. фебруара  2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију „Ру-
санда″, Меленци, именују се:

- за председника:
 др Душан Сланкаменац, доктор медицине, специјалиста 

гастроентерохепатологије из Зрењанина, представник 
оснивача;

- за чланове:
1. др Гордана Ђурић, докторка медицине из Зрењанина, 

представница оснивача;
2. Кристина Ћиришан, економисткиња из Зрењанина, 

представница оснивача;
3. Биљана Маљугић, струковна инжeњерка менаџмента из 

Зрењанина, представница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-164/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

178.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим 
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, 
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену зашти-
ту („Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), По-
крајинска влада, на седници одржаној 7. фебруара 2017. године, 
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

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

- председник:
- Мирослав Калањ, дипл. инж. технологије из Перлеза, 

представник оснивача;

- чланови:
1. Саша Попов, ветеринарски техничар из Зрењанина, Пе-

дигре д.о.о., представник оснивача;
2. Бранка Љиљак, дипл. економисткиња из Зрењанина, 

Градска управа Зрењанин, представница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-161/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

179.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим 
установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, 
специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. 
и члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 7. фебруара 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

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

- за председника:
- др Драган Дерикрава, доктор медицине, специјалиста 

неурологије, представник оснивача;

- за чланове:
1. Драгана Цвејин, медицинска сестра – техничар, из 

Зрењанина, представница оснивача;
2. Петар Видаковић, дипломирани економиста из Зрењани-

на, представник оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-162/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

180.

На основу члана 23. став 1 Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10 и 55/13) и члана 
32. став 1 тачка 9, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) 
у поступку давања сагласности за обављање и друге делатности 
која је у функцији основне делатности Дома ученика средњих 
школа „ Ангелина Којић-Гина” у Зрењанину, Покрајинска влада, 
на седници одржаној 7. фебруара 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се  сагласност  Дому ученика средњих школа „ Никола 
Војводић” из Кикинде, за обављање  друге делатности која је у 
функцији основне делатности и то: 

- 55.20 – Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак; 
- 56.21 – Кетеринг;
- 56.29 – Остале услуге припремања и послуживања хра-

не. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-57/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

181.

На основу члана 48. став 1 и члана 52. став 1  Закона о уче-
ничком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 
18/2010 и 55/2013), члана 36. став 1 тачка 11. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени глас-
ник РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУz 353/2009) 
и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 7. фебруара 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се  дужности у Управном одбору Дома ученика 
средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди: 

- председник;
- Драган Стојановић из Банатског Великог Села; пред-

ставник оснивача;

- чланови:
- Жаклина Јацишин из Руског Села, представник оснива-

ча;
- Новка Симић из Падеја, представник родитеља;
- Саша Николин из Црне Баре, представник родитеља.

II

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

Број: 022-159/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

182.

На основу члана 48. став 1 и члана 49. став 1  Закона о уче-
ничком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 
18/2010 и 55/2013), члана 36. став 1 тачка 11. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени глас-
ник РС”, број: 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда IУz 353/2009) 
и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 7.  фебруара 2017. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Дома ученика средњих школа „Никола Војво-
дић“ у Кикинди, именују се :

- председник:
- Рената Зељковић из Банатског Новог Села, представник 

оснивача;

- чланови:
- Јована Гајин, из Кикинде, представник оснивача;
- Мирослав Бјелић, полицајац из Бочара, представник ро-

дитеља;
- Радмила Гојевић, пољопривредни техничар из Српске 

Црње, представник родитеља.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-160/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

183.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Од-
луке о оснивању Завода за јавно здравље Зрењанин  („Службени 
лист АПВ”, број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној  7. фебруара  2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за јавно 
здравље Зрењанин:

- председник:
- Александар Рудић, струковни инж. технологије из 

Зрењанина, представник оснивача;

- чланица:
- Гордана Костић Мирчетић, наставница разредне наставе 

из Зрењанина, представница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-165/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

184.

На основу члана 130. став 3 Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Од-
луке о оснивању Завода за јавно здравље Зрењанин  („Службени 
лист АПВ”, број 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној  7. фебруара  2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

У Управни одбор Завода за јавно здравље Зрењанин, именују 
се:

- за председницу:
- др Невенка Богдановић, докторка стоматологије, спец. 

дечје и превентивне стоматологије из Зрењанина, пред-
ставница оснивача;

- за чланицу:
- др Катица Мошоринац, докторка медицине, спец. медици-

не рада у пензији из Зрењанина, представница оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-166/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

185.

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, 68/2015 ‒ др.закон, 103/2015 и 
99/2016), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број 69/16),  члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. фе-
бруара 2017. године, донос и

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Финансијс-
ким планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео 08 ‒ По-
крајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска 
средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функ-
ционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, еко-
номска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 09 Покрајинском секретаријату за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Про-
грам 2003 Основно образовање, Програмска активност 1006 Модер-
низација инфраструктуре основних школа, функционална класифи-
кација 910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 
01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 463,Трансфери ос-
талим нивоима власти,  4632 Капитални трансфери осталим нивоима 
власти износ од 770.018,00 динара (словима: седам стотина седамде-
сет хиљада осамнаест  - динара и 00/100), због недовољно планираних 
средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се у 
износу од 770.018,00 динара, а периодично право потрошње – кво-
та, увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија. 

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат 
за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења усмериће се Општини Нови Кнежевац, а намењено је 
Предшколској установи „Срећно дете“ у Новом Кнежевцу  за финан-
сирање трошкова извођења радова замене светлосних купола-калота 
и громобранске инсталације на крову објекта предшколске установе.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски секретаријат за финансије.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 401-130/2017-2
Нови Сад, 7. фебруар 2017. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић ,с.р.

186.

На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средстава По-
крајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице за финансирање и суфинанси-
рање програмa и пројеката у области основног и средњег образовања 
и васпитања у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист 
АПВ“, бр. 6/17), а у вези сa Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени 
лист АПВ“, бр. 69/16), покрајински секретаријат за образовање, про-
писе, управу и националне  мањине-националне заједнице расписује 

КОНКУРС
 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

У ОБЛАСТИ ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО 
– ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА  СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА – 
ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ У  АП ВОЈВОДИНИ НА 
САЈАМ ОБРАЗОВАЊА У НОВОМ САДУ,  ЗА 2017. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-национале заједнице ће, у складу са Финан-
сијским планом и финансијским могућностима у буџетској 2017. 
години, финансирати и суфинансирати пројекте у области поди-
зања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образо-
вања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа 
са седиштем у АПВ на Сајам образовања у Новом Саду, за 2017. 
годину у узносу од 3.000.000,00 динара.

Право учествовања на Конкурсу имају установе средњег образо-
вања на територији АП Војводине, чији је оснивач Република Србија, 
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Наведена 
средства намењена су за подизање квалитета образовно-васпитног 
процеса средњег образовања - за трошкове организованог превоза 
ученика средњих школа са седиштем у АПВ на Сајам образовања, 
који ће се одржати у периоду 6-8. марта 2017. године у Новом Саду.

Подносилац пријаве, уз  пријаву на конкурс, треба да приложи:

1) фотокопију потврде о пореском идентификационом 
броју, 

2) невезану понуду - предрачун о цени превоза ученика на 
Сајам образовања у Новом Саду са назначеним бројем 
учесника корисника услуге.

ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

О додели средстава корисницима одлучује покрајински се-
кретар надлежан за послове образовања на предлог Комисије за 
спровођење конкурса, која разматра пристигле захтеве. 

Критеријуми за доделу средстава у складу са чланом 11. тач-
ка 2. алинеја 1.,2. и 5. Правилника о додели буџетских средстава 
покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице за финансирање и су-
фнансирање програма и пројеката у области основног и средњег 
образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини су:

- величина циљне групе,
- степен укључености циљне групе којој је пројекат на-

мењен,
- укљученост партнерских институција у реализацију 

пројекта.

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-
треби, затражи додатну документацију или информације. 

Пријава на конкурс се подноси у писменој форми, на јединстве-
ном обрасцу који се објављује на интернет страници Секретаријата. 

Једно правно лице може да поднесе једну пријаву.

Резултати конкурса се објављују на  интернет страници Секре-
таријата.

Рок за подношење пријава на конкурс је  21. фебруар 2017. године.

Пријаве са  потребном документацијом  се подносе на адресу:  

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне  мањине-национале заједнице.

„Конкурс за трошкове организованог превоза ученика на Сајам 
образовања“

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

Комисија неће разматрати:

– Непотпуне пријаве 
– неблаговремене пријаве 
– недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица 

која су неовлашћена и субјеката који нису предвиђени 
конкурсом) 
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– пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене 
– пријаве корисника који у претходном периоду нису оп-

равдали додељена средства путем финансијских и нара-
тивних извештаја.

Образац упитника се може преузети од 8. фебруара 2017. годи-
не на званичној Web презентацији Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - национале 
заједнице: www.puma.vojvodina.gov.rs .

Информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 021/ 
487 41 83, 487 41 57.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

БРОЈ: 128-451-58/2017-01
ДАТУМ: 08.02.2017.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály,s.r.

(Михаљ Њилаш) 

187.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и  равноправност полова расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2017. ГОДИНИ 

ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ

I

На основу члана 21. и 22. став 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годи-
ну („Службени лист АП Војводине“, број: 69/2016), Покрајински 
секретаријат за социјалну политику,  демографију и равноп-
равност полова у 2017. години планирана средства у износу од 
608.000.000,00 динара усмериће:

1. за реализацију Одлуке о праву на новчану помоћ поро-
дици 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 месечне 
рате остварује мајка која на дан 01.01.2013. године и кас-
није 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 новча-
не 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 кар-
те 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, од-
носно 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 лише-
ни 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

Номинални износ из тачке II овог решења, Покрајинска влада 
по потреби усклађује и ревидира, најкасније 15 дана по истеку 
сваког тромесечја, на предлог покрајинског органа надлежног за 
послове демографије, а на основу праћења реализације мере: - 
Новчана помоћ породици у којој се роди треће дете.

IV

Овај јавни оглас је отворен током целе године.

V

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 социјал-
ну политику, демографију и равноправност полова, Булевар Ми-
хајла Пупина бр. 16, Нови Сад, III спрат соба 44, телефон: 021/487-
4404 и на интернет страници покрајинског секретаријата: pssp@
vojvodina.gov.rs    

VI

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова 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 2017. годину, доделиће сред-
ства у складу са наведеном одлуком у јавном огласу.

VII

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

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.

188.

На основу члана 16. став 4. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине“, бр. 37/2014 
и 54/2014-др. одлука и 37/2016), члана 4. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине (,,Службени лист АП Војводи-
не‘‘, број 54/2014), директор Управе за капитална улагања Ауто-
номне покрајине Војводине доноси:

УПУТСТВО 
ЗА КОРИСНИКЕ СРЕДСТАВА  

У ВЕЗИ СА МЕДИЈСКИМ ПРЕДСТАВЉАЊЕМ 
И ВИДЉИВОШЋУ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ ФИНАНСИРА 

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
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Члан 1.

Овим Упутством прописују се правила која обавезују корисни-
ке средстава у погледу медијског представљања и видљивошћу 
пројеката који се финансирају из средстава Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине (даље у тексту: Управа), 
а која су обезбеђена у буџету Аутономне покрајине Војводине.

Члан 2.

Под медијским представљањем и видљивошћу пројеката који 
се финансирају из средстава Управе (даље у тексту: пројекти) 
подразумевају се презентације, медијски наступи, јавна исту-
пања, израде, штампа и пласирање публикација и промотивних 
материјала, као и свака активност усмерена на објављивање по-
датака о пројекту.

Члан 3.

Ради медијског представљања и видљивости пројекта, корис-
ник средстава је обавезан да задужи координатора пројекта или 
оформи тим који ће пратити реализацију пројекта, сарађивати 
са Управом и редовно је извештавати о току реализације свих 
пројектних фаза. 

Члан 4.

Код медијског представљања и видљивости пројекта, Корис-
ник средстава је обавезан да:

1. наведе да је у финансирању/суфинансирању пројекта 
учествовала Управа;

2. даје тачне и јасно изражене информације које су у вези 
са пројектним активностима, претходно одобреним од 
стране Одсека за односе са јавношћу Управе;

3. пре објављивања саопштења за медије о пројекту, приба-
ви одобрење Одсека за односе са јавношћу Управе и да 
исто објави на начин прописан овим Упутством;

4. организује конференцију за медије у сарадњи са Управом;
5. на својој интернет презентацији обезбеди везу-линк ка 

званичном сајту Управе http://www.kapitalnaulaganja.
vojvodina.gov.rs;

6. пре постављења текста на своју интернет презентацију, 
који је у вези са пројектом, прибави одобрење Одсека за 
односе са јавношћу Управе; 

7. пре постављења фотографије пројекта на своју интернет 
презентацију, прибави одобрење Одсека односе са јавно-
шћу Управе и да део своје интернет презентације у коме 
су постављене фотографије и видео записи, уреди на на-
чин прописан овим Упутством;

8. пре израде, штампе и пласирања различитих врста про-
мотивних материјала са одабраним идејним решењем, а 
који су у вези са реализацијом пројекта, прибави одо-
брење Управе.

Члан 5.

Саопштење из члана 4. става 1. тачке 3. овог Упутства треба да 
садржи датум на врху, грб и традиционални грб (даље у тексту: 
грб)  Аутономне покрајине Војводине, уређен Покрајинском 
скупштинском одлуком о изгледу и коришћењу симбола и тради-
ционалних симбола Аутономне покрајине Војводине  („Службени 
лист АПВ“, број 51/16), пун назив Управе и напомену да је проје-
кат финансиран/суфинансиран средствима Управе за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине, а која су обезбеђена у 
буџету Аутономне покрајине Војводине.

На свим материјалима који су у вези са реализацојом пројект-
них активности, неопходно је да се налазе грб Аутономне по-
крајине Војводине, пун назив Управе и то на начин да поред грба 
буде исписано име: Управа за капитална улагања Аутономне по-
крајине Војводине фонтом calibri, с тим да назив Управе и вели-
чина грба Аутономне покрајине Војводине не сме да буду мањи од 
назива и грба корисника средстава.

Члан 6. 

Део интернет презентације  корисника средстава, у  коме су по-
стављене фотографије и видео записи о пројекту, мора садржати:

1. фотографију објекта у изградњи и фотографију грађе-
вински завршеног објекта – ако је у питању пројекат из-
градње објекта;

2. фотографију објекта у стању пре адаптације, фотогра-
фију објекта у току адаптације, фотографију адаптира-
ног објекта- ако је у питању пројекат изградње објекта;

3. фотографију опреме која је набављена у простору за чију 
намену је набављена- ако је у питању пројекат опремања 
објекта.

Уколико корисник средстава продуцира видео запис о пројекту 
које финансира Управа, а видео спот прати и говор, неопходно је 
да бар једном буде речено да је пројекат финансиран средствима 
Управе, обезбеђених у буџету Аутономне покрајине Војводине.

Члан 7.

Код набавке медицинске опреме коју финансира Управа, ко-
рисник средстава је обавезан да изради налепницу одговарајућег 
формата која ће садржати грб Аутономне покрајине Војводине и 
пун назив Управе и која ће бити истакнута на истој. Формат на-
лепнице се одређује у односу  на димензије апарата на којем ће се 
иста налазити при чему је једини услов да буде видљива. Припре-
му налепнице за штампу, кориснику средстава прослеђује Одсек 
за односе са јавношћу Управе. 

Члан 8.

Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Директор
Недељко Ковачевић,с.р.

189.

На основу члана 21. и члана 24. став 1.  Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. 
годину („Службени лист Аутономне Покрајине Војводине“,број 
69/2016), члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о додели 
буџетских средстава црквама и верским заједницама („Службени 
лист Аутономне Покрајине Војводине“, број 54/2014)  и у скла-
ду са  чланом 16.ст 1. и 5. и чланом 24.  Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи  („Службени лист Аутономне 
Покрајине Војводине“, број 37/2014 и 54/2014 – друга одлика и 
37/2016), покрајински секретар за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама доноси

ОДЛУКУ 
O СПРОВОЂЕЊУ КОНКУРСА 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА
И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама овом одлуком покреће поступак за 
доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине за 
2017. годину  црквама и верским заједницама, које делују на тери-
торији Аутономне покрајине Војводине, у складу с Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2017. годину, за раздео 06 Покрајински секретаријат за кул-
туру, јавно информисање и односе с верским заједницама. 

2. Финансијским планом Покрајинског секретаријата за кул-
туру, јавно информисање и односе с верским заједницама за 2017. 
годину обезбеђена су средства за Програм 1901 Сарадња државе 



8. фебруар 2017 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 7 - Страна 221

са црквама и верским заједницама; Програмска активност 1002- 
Подршка раду црквама и верским заједницама; функционална 
класификација 840- Верске и остале услуге заједнице;  Дотације 
невладиним организацијама 10.481.931,00 динара; економска кла-
сификација 481- 4819 Дотације осталим непрофитним институ-
цијама -10.481.931,00.

3. У складу са чланом  24. став 1.  Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину,  
покрајински секретар је одлучио да се  конкурс спроводи за износ 
од  9.958.000,00 динара, износ апропријације умањен за 5%. 

4. Средства се додељују црквама и верским заједницама, које 
делују на територији Аутономне покрајине Војводине у складу с  
Покрајинском скупштинском одлуком о додели буџетских сред-
става црквама и верским заједницама.

5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА

БРОЈ: 137-454-5/2017-08
ДАТУМ:08.02.2017.

Покрајински секретаp за
културу јавно информисање и
односе с верским заједницама

Мирослав Штаткић, с.р.

190.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 41. тачке 1. и 2. Зако-
на о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине 
(„Сл. гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 – Одлука УС) Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2017. годину („Сл. лист АП Војводине‟, брoj 69/16), члана 24. 
став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(„Сл. лист АП Војводине‟, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука и 37/16), 
покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с 
верским заједницама доноси

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПО КОНКУРСИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
У 2017. ГОДИНИ

Члан 1.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) овом 
одлуком покреће поступак за доделу средстава из буџета Ауто-
номне покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 
2017. години на име финансирања – суфинансирања програма и 
пројеката субјекaтa у култури чији оснивач није Аутономна по-
крајина Војводина, а у смислу Закона о култури. 

Члан 2.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АП Војводине”, 
брoj 69/16) и Финансијским планом Покрајинског секретаријата 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
за 2017. годину од 6. јануара 2017. године за намене финансирања 
– суфинансирања програма и пројеката наведених у члановима од 
3. до 9. ове Одлуке предвиђена су средства у укупном износу од 
69.700.000,00 динара (словима: шездесетдеветмилионаседамсто-
хиљададинара и 00/100).

Члан 3.

Секретаријат ће финансирати – суфинансирати издавачку де-
латност на српском језику у АП Војводини у 2017. години у укуп-
ном износу од 8.900.000,00 динара.

Члан 4.

Секретаријат ће финансирати – суфинансирати програмe, 
пројектe, манифестацијe и фестивалe у области уметничког ства-
ралаштва и примењене уметности као и аматерског стваралаштва 
у култури, у АП Војводини у 2017. години у укупном износу од 
38.700.000,00 динара.

Члан 5.

Секретаријат ће финансирати – суфинансирати реализацију 
манифестација у локалним самоуправама АП Војводине у 2017. 
години – САЈАМ КУЛТУРЕ, у укупном износу од 3.000.000,00 
динара.

Члан 6.

Секретаријат ће финансирати – суфинансирати програме и 
пројекте од значаја за културу и уметност националних мањина – 
националних заједница у АП Војводини у 2017. години у укупном 
износу од 8.600.000,00 динара.

Члан 7.

Секретаријат ће финансирати – суфинансирати набавку књига 
и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке 
у АП Војводини у 2017. години у укупном износу од 1.000.000,00 
динара.

Члан 8.

Секретаријат ће финансирати – суфинансирати пројекте и про-
граме у области заштите и очувања традиционалног народног 
стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у 
региону у 2017. години у укупном износу од 2.500.000,00 динара.

Члан 9.

Секретаријат ће финансирати – суфинансирати пројекте и про-
граме у области заштите и очувања  културног наслеђа у АП Војво-
дини у 2017. години у укупном износу од 7.000.000,00 динара.

Члан 10.

Општи услови и критеријуми за доделу средстава утврђени су 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката 
у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Репу-
блике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС‟, број 105/16).

Рок за подношење пријава на конкурс и други подаци од важ-
ности за спровођење конкурса биће утврђени у тексту конкурса.

Конкурси ће се објавити на званичној интернет страни Секре-
таријата, у „Службеном листу АП Војводине” и у једном од днев-
них јавних гласила на српском језику које покрива целу територију 
АП Војводине, а обавештење о објављивању конкурса ће бити ис-
такнуто и у јавним гласилима на језицима националних мањина 
– националних заједница у службеној употреби у АП Војводини.

Члан 11.

Пријаве на конкурсe из чланова од 3. до 9. Одлуке подносе се у 
писменој форми на обрасцу који је саставни део конкурса, а могу 
се добити у Покрајинском секретаријату за културу, јавно инфор-
мисање и односе с верским заједницама, Нови Сад, Булевар Ми-
хајла Пупина број 16, или на интернет страници Секретаријата: 
www.kultura.vojvodina.gov.rs
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Члан 12.

Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе 
с верским заједницама ће образовати посебне Комисије за доде-
лу средстава (у даљем тексту: Комисија), које одлучују о избору 
програма и пројеката по расписаном конкурсу за сваку област, на 
основу чега покрајински секретар за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама доноси решење о распоређивању 
средстава, које је коначно.

Конкурсне пријаве за доделу средстава за конкурс из члана 6. 
ове Oдлуке које се тичу пројеката и програма од значаја за кул-
туру и уметност националних мањина – националних заједница 
у АП Војводини у 2017. години се претходно достављају нацио-
налним саветима националних мањина - националних заједница 
на давање мишљења. 

Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријава.

Члан 13.

Одлука се објављује у „Службеном листу АП Војводине”.

Члан 14.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

БРОЈ: 137-451-59/2017-06 
ДАТУМ: 8. фебруар 2017. године

Покрајински секретар за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама

Мирослав Штаткић,с.р.
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр 1,

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

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

Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs

С А Д Р Ж А Ј

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

169. Решење о постављењу за вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједни-
це;

170. Решење о давању сагласности на Статут ЈП „Војводи-
нашуме“, Петроварадин;

171. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, 
за 2017. годину;

172. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Но-
вом Саду;

173. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Студентског центра „Нови Сад“ у Но-
вом Саду;

174. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ 
Зрењанин;

175. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ 
Зрењанин;

176. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Русанда“, Меленци;

177. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Русанда“, Меленци;

178. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Специјалне болнице за плућне боле-
сти „Др Васа Савић“ Зрењанин;

179. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Специјалне болнице за плућне боле-
сти „Др Васа Савић“ Зрењанин;

180. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих 
школа „Никола Војводић“ из Кикинде, за обављање 
друге делатности која је у функцији основне делат-
ности;

181. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома ученика средњих школа „Никола 
Војводић“ у Кикинди;

182. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома ученика средњих школа „Никола 
Војводић“ у Кикинди;

183. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Завода за јавно здравље Зрењанин;

184. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Завода за јавно здравље Зрењанин;

185. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-130/2017-2;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

186. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката 
у области подизања квалитета образовно – васпитног 
процеса средњег образовања – трошкови организова-
ног превоза ученика средњих школа са седиштем у 
АП  Војводини на Сајам образовања у Новом Саду, за 
2017. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

187. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне 
покрајине Војводине у 2017. години за децу и породи-
цу;

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА  АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

188. Упутство за кориснике средстава у вези са медијским 
представљањем и видљивошћу пројеката које финан-
сира Управа за капитална улагања Аутономне покрји-
не Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА

189. Одлука о спровођењу конкурса за доделу средстава 
црквама и верским заједницама које делују на тери-
торији Аутономне покрајине Војводине за 2017. го-
дину;

190. Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава 
из буета Аутономне покрајине Војводине по конкур-
сима у области културе у 2017. години;
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