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OPШTI DEO
840.
На основу члана 58. Закона о утврђивању надлежности АП
Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/2009 и 67/2012 – Одлука
Уставног суда РС IУз 353/09), члана 35. и 36. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП
Војводине”, број: 37/2014), а у вези са чланом 4. Одлуке о образовању
Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”,
број: 25/2018) и у вези са чланом 11. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АП
Војводине”, број: 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс) и
члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник РС”, број: 113/2017 и 50/2018), Покрајинска
влада, на седници одржаној 9. августа 2018. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИ ТРЕЋЕ
ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ
ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА
ИЛИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин доделе бесповратних
средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за
решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања
на територији Аутономне покрајине Војводине.
Члан 2.
Право на доделу бесповратних средстава за решавање
стамбеног питања или за унапређење услова становања имају
породице на територији АП Војводине у којима се, почев од 1.
јануара 2018. године па до дана расписивања конкурса, роди
треће или четврто дете.
Породицом из става 1. овог члана сматрају се брачне и
ванбрачне заједнице са децом, као и једнородитељске породице.
Редослед рођења детета у брачној заједници, ванбрачној заједници
као и код једнородитељских породица, утврђује се према броју
живорођене деце мајке у моменту подношења пријаве на конкурс.
Члан 3.
Бесповратна средства додељују се из средстава Буџетског
фонда за пронаталитетну популациону политику Аутономне
покрајине Војводине, опредељених за 2018. годину, путем јавног

конкурса који расписује Покрајински секретаријат за социјалну
политику, демографију и равноправност полова (у даљем тексту:
Покрајински секретаријат).
Укупна средства која се опредељују за намену утврђену чланом
1. ове одлуке за 2018. годину, износе 63.000.000,00 динара.
Члан 4.
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
средстава (у даљем тексту: комисија).
Комисија броји седам чланова и састоји се од председника
комисије и шест чланова, као и заменика председника и заменика
чланова комисије.
У састав комисије именују се чланови из реда запослених у
Покрајинском секретаријату, као и по један стручњак из области
грађевинске, електротехничке и машинске струке. Заменици чланова
комисије из области грађевинске, електротехничке и машинске
струке, такође морају бити стручњаци из наведених области.
О свом раду комисија доноси пословник.
Покрајински секретар доноси решење о додели бесповратних
средстава у року од 15 дана након добијања предлога за доделу средстава
од стране комисије. Одлука покрајинског секретара јесте коначна.
Члан 5.
Евиденцију корисника права и контролу утрошка наменских
средстава из ове одлуке обавља Покрајински секретаријат.
Члан 6.
Покрајински секретар својим актом прописаће критеријуме и
поступак остваривања права на доделу бесповратних средстава
субјектима из члана 2. ове одлуке, у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 553-511/2018
Нови Сад, 9. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Ђорђе Милићевић,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

9. август 2018.

ПОСЕБНИ ДЕО
841.

843.

На основу члана 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 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 9. августа
2018. године, донела је

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. августа
2018. године, донела је

РЕШЕЊE

РЕШЕЊE

I

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Музеја
Војводине за 2018. годину, које је усвојио Управни одбор Музеја
Војводине, на 16. седници одржаној 4. јула 2018. године.

Даје се сагласност на Измене Програма рада Aрхива Војводине
за 2018. годину, којe је усвојио Управни одбор Архива Војводине,
на 10. седници одржаној 13. јула 2018. године.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-639/2018
Нови Сад, 9. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Ђорђе Милићевић,с.р.

127 Број: 451-4/2018
Нови Сад, 9. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Ђорђе Милићевић,с.р.

842.

844.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 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 9. августа
2018. 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 с чланом 1. алинеја 2. 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 9. августа
2018. године, донела је

РЕШЕЊE

РЕШЕЊE

I

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Музеја Војводине за 2018. годину, које је усвојио Управни одбор
Музеја Војводине, на 16. седници одржаној 4. јула 2018. године.

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Архива Војводине за 2018. годину, којe је усвојио Управни одбор
Архива Војводине, на 10. седници одржаној 13. јула 2018. године.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-13/2018
Нови Сад, 9. август 2018. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Ђорђе Милићевић

127 Број: 451-9/2018
Нови Сад, 9. август 2018. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Ђорђе Милићевић

9. август 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

845.
На основу члана 34. став 2. и члана 39. став 1. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, брoj: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана
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: 18/10) и чл. 32. тачка 12, 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. августа 2018. године,
донела је
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број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9.
августа 2018. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Разрешава се дужности у Управном одбору Завода за јавно
здравље Сремска Митровица:
- председница:
др Јасмина Медић, докторка медицине из Сремске
Митровице, представница оснивача.

РЕШЕЊE
I
Зорану Вапи, дипл. инжењеру грађевинарства, престаје дужност директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин, због истека мандата.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 022-27/2018-45
Нови Сад, 9. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Ђорђе Милићевић,с.р.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-662/2018
Нови Сад, 9. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Ђорђе Милићевић,с.р.

846.
На основу члана 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: 18/10) и члана
32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 9. августа 2018. године,
донела је
РЕШЕЊE

848.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17
– други закон и 113/17 – други закон), Одлуке о оснивању Завода
за јавно здравље Сремска Митровица („Службени лист АПВ”,
број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. августа 2018. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
У Управни одбор Завода за јавно здравље Сремска Митровица,
именује се:

I
Зоран Вапа, дипл. инжењер грађевинарства, именује се за директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин, на период од четири године.

- за председницу:
др Неда Дурмановић Шавија, докторка медицине из
Сремске Митровице, представница оснивача.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-663/2018
Нови Сад, 9. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Ђорђе Милићевић,с.р.

127 Број: 022-27/2018-46
Нови Сад, 9. август 2018. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Ђорђе Милићевић,с.р.

847.

849.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17
– други закон и 113/17 – други закон), Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сремска Митровица („Службени лист АПВ”,

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
и 113/17), члана 9. ст 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Служ-
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

бени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
9. августа 2018. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. 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 финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
09 Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Програм 0903 Породично–правна
заштита грађана, Програмска активност 1007 Администрација,
управљање и надзор, функционална класификација 040 Породица и деца, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 483 Новчане казне и пенали по решењу
судова, 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова, износ од
2.500.000,00 динара (словима: два милиона пет стотина хиљада
динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

9. август 2018.

и поступку за измену периодичног плана извршења и одобрног
обима расхода и издата (квоте) за оређени период, који утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења, намењено је за исплату новчаних казни и пенала
по решењу судова.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
социјалну политику, демографију и равноправност полова преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта,
уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-52
Нови Сад, 9. август 2018. године

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 2.500.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину

Потпредседник
Покрајинске владе
Ђорђе Милићевић,с.р.

САДРЖАЈ
Редни број

840.

841.
842.

Предмет

Страна

Редни број

ОПШТИ ДЕО

843.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

844.

Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине
Војводине за 2018. годину.

845.
2003

846.

ПОСЕБНИ ДЕО

847.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

848.

Решење о давању сагласности на Измене Програма
рада Архива Војводине за 2018. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Архива Војводине за 2018. годину;

2004
2004

849.

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Музеја Војводине за 2018 годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Музеја Војводине за 2018 годину;
Решење о престанку дужности директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин;
Решење о именовању директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин;
Решење о разрешењу председнице Управног одбора
Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
Решење о именовању председнице Управног одбора
Завода за јавно здравље Сремска Митровица;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова број: 40194/2018-52.
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