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55.

Запослени има право на солидарну помоћ у висини од:

На основу члана 29. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017- др. закон и 95/2018),
члан 2. ст. 2. и 3. Закона о систему плата запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС”, бр. 18/2016, 108/2016, 113/2017
и 95/2018), члана 30. став 2. Закона о платама службеника и
намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе (‚‘Службени гласник РС‘‘, број 113/2017 и 95/2018),
чл. 240, 248. и 253. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- Одлука УС и
113/2017) и члана 4[а] Посебног колективног уговора за државне
органе (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 25/2015, 50/2015, 20/2018 и
34/2018) Покрајинска влада и Синдикална организација радника
покрајинских органа управе и служби Аутономне покрајине
Војводине дана 15.01.2019. године, закључују
AНЕКС
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
ЗА ОРГАНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
У Колективном уговору за органе Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 58/2018) после члана 52.
додаје се члан 52а који гласи:
„Члан 52а
Запослени, поред помоћи из члана 52. овог уговора, има право
на једнократну солидарну помоћ у току године за побољшање
социјално-материјалног положаја (у даљем тексту: солидарна
помоћ), у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне
покрајине Војводине.
Солидарна помоћ исплаћује се запосленом који је у тренутку
исплате у радном односу код Послодавца.
Под запосленима у смислу овог члана не сматрају се
функционери и службеници на положају.
Солидарна помоћ исплаћује се једном годишње, по правилу у
месецу фебруару.

1) 60% просечне месечне нето зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике (у
даљем тексту: просечна зарада), уколико му је основна
плата без пореза и доприноса испод просечне зараде;
2) 40% просечне зараде уколико му је основна плата без
пореза и доприноса у распону између просечне зараде и
70.000,00 динара и
3) 20% просечне зараде уколико му је основна плата без пореза и доприноса изнад 70.000,00 динара.
Под основном платом запосленог у смислу овог члана сматра се
основна плата запосленог исплаћена за месец децембар у години
која претходи години у којој се исплаћује солидарна помоћ.
Уколико је запослени засновао радни однос у години у којој се
исплаћује солидарна помоћ, под основном платом запосленог у
смислу овог члана сматра се плата запосленог коју би остварио да
је радио у месецу децембру у години која претходи години у којој
се исплаћује солидарна помоћ.
На солидарну помоћ се плаћају порези и доприноси у складу
са законом.
Покрајинска влада закључком одређује исплату солидарне
помоћи за текућу годину на предлог покрајинског секретаријата
задуженог за област финансија, а на основу иницијативе
Синдиката.
Руководилац одлучује о праву на солидарну помоћ посебним
решењем.“
Члан 2.
На основу овлашћења Покрајинске владе, 127 број: 11-31/2018
од 15. јануара 2019. године и овлашћења Службе Скупштине
Аутономне покрајине Војводине, 101 број: 1-2-2/2019-02 од 11.
јануара 2019. године, Уговор у име Послодавца закључује Предраг
Вулетић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за
социјалну политику, демографију и равноправност полова.
На основу овлашћења Одбора Синдиката, број 00-2/2019-02/II
од 11. јануара 2019. године, Уговор у име Синдиката закључује
Новак Врбашки, председник Синдиката.
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Члан 3.
Овај анекс уговора ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
Предраг Вулетић,с.р.
(члан Покрајинске владе и
покрајински секретар за социјалну политику, демографију и
равноправност полова)
Новак Врбашки,с.р.
(председник Синдикалне организације радника покрајинских
органа управе и служби Аутономне покрајине Војводине)

ИСПРАВКA
ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ
О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
(„Службени лист АПВ“, број: 60/2018)
У Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског
фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину,
табела у Глави II мења се и гласи:

Програмска активност 0106-1001: Одрживи развој и унапређење шумарства
Под
тачка

II-1

Програмска активност

Пошумљавање
Подизање нових шума

Максимална јединична цена
1. Тврди и племенити лишћари

160.000,00

дин/ha

2. Меки лишћари

120.000,00

дин/ha

3. Багрем

100.000,00

дин/ha

1. Изгрдња шумских путева

4.000.000,00

дин/km

2. Реконструкција шумских
путева

2.500.000,00

дин/km

20.000.000,00

Укупно II-1

II-2

Унапређивање
отворености шума

115.000.000,00

Укупно II-2

18.000.000,00

II-3

Унапређивање расадничке производње

II-4

Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима
шума за које се доноси програм газдовања шумама

6.683.838,86

Свега за расподелу u 2019. години
101 Број: 40-136/2018-02Нови Сад, 14. јануар 2019. година

57.
На основу члана 32. став 1. тачка 4. и чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14) и чл. 10. и 11. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени
лист АПВ”, број: 60/18), а у вези с чланом 13. став 1. тачка 5. 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 – др. закон), Покрајинска
влада, на седници одржаној 15. јануара 2019. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО
ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се поступак и критеријуми за доделу
средстава Покрајинског секретаријата за здравство (у даљем тексту:
Секретаријат), обезбеђених за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Аутономнa покрајинa Војводинa, у складу са законом и Планом мреже здравствених установа.
Средства из става 1. овог члана, обезбеђена су у буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, у оквиру раздела
08 Покрајински секретаријат за здравство, програм 1807 Развој

Укупно динара

159.683.838,86

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Никола Бањац, с.р.
инфраструктуре здравствених установа, програмска активност
1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној
својини чији је оснивач АП Војводина.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке додељују се за финансирање,
односно суфинансирање:
- изградње, одржавања и опремања здравствених установа, односно за инвестиционо улагање (изградња, доградња, реконструкција, адаптација, санација, промена
намене објекта, уградња унутрашњих инсталација у постојећи објекат и томе слично, укључујући и израду неопходне пројектне документације), инвестиционо-текуће
одржавање просторија;
- медицинске и немедицинске опреме;
- превозних средстава и опреме у области интегрисаног
здравственог информационог система;
- хитних капиталних поправки за које се средства не обезбеђују на основу уговора закљученог с Републичким
фондом за здравствено осигурање о пружању здравствене заштите из обавезног здравственог осугурања осигураним лицима, а које су неопходне за обављање делатности здравствене установе (нпр. велике поправке, капитални ремонт, замена битних саставних делова основног
средства чија је трајност краћа од века употребе основног средства као целине, поправка крова, замена столаријe на зградама и сл.).

15. јануар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 3.

Право на доделу средстава имају здравствене установе чији је
оснивач Аутономна покрајина Војводина, у складу с Планом мреже здравствених установа.
Члан 4.
Средства за намене утврђене чланом 2. ове одлуке додељују се
путем јавног конкурса.
Јавни конкурс расписује се најмање једном годишње.
Члан 5.
Јавни конкурс расписује Секретаријат, а објављује се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, јавном гласилу
које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине и
на интернет страници Секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.
gov.rs.
Члан 6.
Јавни конкурс садржи податке о акту на основу ког се он расписује, податке о висини укупних средстава предвиђених за доделу
по јавном конкурсу, право учешћа на јавном конкурсу, податке о
задатку који је предмет јавног конкурса и о року за његов завршетак, податке о начину и року за подношење пријава, односно
о року до када је конкурс отворен, те о критеријумима за оцену
пријава, као и друге податке који су важни за његово спровођење.
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Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана,
који се именују из реда запослених у Секретаријату; комисија
ради и одлучује у пуном саставу и о свом раду води записник,
а одлуке доноси већином од укупног броја чланова. Комисија на
првој седници бира председника комисије, који координира радом комисије и води седнице.
Чланови комисије, након доношења решења из става 1. овог
члана, потписују изјаву којом потврђују да у предметном јавном
конкурсу нису у сукобу интереса. Уколико у току поступка јавног
конкурса сазнају да могу доћи у сукоб интереса, чланови комисије о томе, без одлагања, обавештавају покрајинског секретара
за здравство, који предузима потребне мере како не би дошло до
штетних последица у даљем току поступка јавног конкурса.
Члан 10.
Након разматрања и процене пријава приспелих на јавни конкурс према критеријумима утврђеним овом одлуком, комисија
сачињава бодовну листу и образложени предлог за доделу средстава по јавном конкурсу и доставља га покрајинском секретару
за здравство.
О додели средстава решењем одлучује покрајински секретар за
здравство, у складу с ликвидним могућностима буџета.
Решење из става 3. овог члана јесте коначно и објављује се на
интернет страници Секретаријата.

Члан 7.

На основу решења из става 3. овог члана, Секретаријат и корисник средстава закључују уговор којим се регулишу међусобна
права и обавезе уговорних страна.

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, на
обрасцу пријаве који утврђује Секретаријат и обавезно садржи:

Члан 11.

- опште податке о подносиоцу пријаве,
- предмет пријаве (нпр. опис инвестиционог улагања, медицинске или немедицинске опреме за коју се средства
траже, опис хитне капиталне поправке и сл.),
- опис потребе (нпр. разлоге за потребу набавке медицинске и немедицинске опреме, разлоге за инвестиционо
улагање, узрок настанка квара и сл.),
- место реализације (објекат и организациона јединица
здравствене установе у којој је неопходно извршити инвестиционо улагање или набавку тражене опреме),
- циљ и очекиване резултате,
- образложење потребе за финансирањем, односно суфинансирањем (нпр. образложење степена хитности набавке
медицинске опреме/поправке с обзиром на немогућност
пружања здравствених услуга, значај изградње, одржавања и опремања за организацију рада и обављање делатности, допринос унапређењу доступности и приступачности здравствене заштите, смањењу листа чекања и сл.),
- динамику реализације (термин почетка и окончања реализације),
- висину тражених средстава (укупан износ потребних
средстава за реализацију, износ средстава тражених од
Секретаријата, износ сопствених средстава и износ средстава из осталих извора са навођењем извора),
- детаљну структуру трошкова.
Члан 8.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које су поднела
неовлашћена лица и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу ‒ неће се разматрати.
Члан 9.
Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју образује покрајински секретар за здравство, решењем
којим се утврђују задаци и састав комисије. Комисија се образује
за сваки конкурс посебно.

Пријаве за доделу средстава за намене из члана 2. алинеја 1, 2.
и 3, бодују се према следећим критеријумима:
- степен неопходности реализације изградње, одржавања,
односно опремања здравствене установе за организацију
рада и обављање делатности здравствене установе – укупан број бодова који се може доделити јесте 35;
- допринос унапређивању доступности и приступачности здравствене заштите, односно скраћењу чекања на
здравствену услугу - укупан број бодова који се може доделити јесте 30;
- постојање налога инспекције за поступање - укупан број
бодова који се може доделити јесте 5;
- допринос увођењу и примени нових здравствених технологија – укупан број бодова који се може доделити јесте
15;
- висина тражених средстава, те однос трошкова и очекиваних резултата – укупан број бодова који се може доделити јесте 15.
Члан 12.
Пријаве за доделу средстава за намене из члана 2 алинеја 4,
бодују се према следећим критеријумима:
- степен хитности поправке – имајући у виду немогућност
пружања здравствених услуга, обављања делатности и
организацију процеса рада здравствене установе – укупан број бодова који се може доделити јесте 50;
- немогућност обезбеђења средстава из других извора –
укупан број бодова који се може доделити јесте 15;
- висина тражених средстава – укупан број бодова који се
може доделити јесте 15;
- узрок настанка квара односно штете (нпр. виша сила,
елементарна непогода, друге непредвиђене околности,
истек гарантног рока и др.) – укупан број бодова који се
може доделити јесте 20.
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Члан 13.

I Уводне одредбе

Средства додељена по јавном конкурсу корисници средстава
могу користити искључиво за намене за које су додељена и у обавези су да врате неутрошена средства. Уколико буде утврђено да
корисник средстава није средства користио наменски, Секретаријат задржава право да затражи повраћај пренетих средстава са
законском затезном каматом, рачунајући од дана уплате до дана
поврата додељених средстава.

Члан 1.

Средства из става 1. овог члана подлежу контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског
и законитог коришћења средстава, коју обавља служба буџетске
инспекције Аутономне покрајине Војводине. Стога, корисник
средстава дужан је да овој служби омогући несметану контролу
наменског и законитог коришћења средстава по предмету уговора код корисника средстава.
Члан 14.
Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да у свим
јавним публикацијама и објављивањима о активностима који се
финансирају по јавном конкурсу наведу да је у њиховом финансирању учествовала Аутономна покрајина Војводина, односно
Секретаријат.
Корисници средстава из става 1. овог члана дужни су да Секретаријату поднесу извештај о коришћењу средстава, најкасније
у року од 15 дана од рока утврђеног за реализацију, са документацијом о њиховом наменском коришћењу, коју је оверило одговорно лице.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Правилник о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских
средстава Покрајинског секретаријата за здравство у вршењу
оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, број: 138-021-7/2018, од 3.
јануара 2018. године („Службени лист АПВ”, број: 2/18), осим
за поступке који су започети до почетка примене ове одлуке,
који ће се окончати применом прописа према којима су започети.

Овим Правилником утврђују се ближи услови и поступак
остваривања права на матерински додатак за незапослене мајке
које роде треће или четврто дете (у даљем тексту: матерински
додатак).
II Услови и поступак остваривањa права на матерински додатак
Члан 2.
Право на матерински додатак остварује незапослена мајка
која је почев од 01. јула 2018. године родила треће или четврто
дете.
Члан 3.
Матерински додатак из члана 2. овог Правилника остварује
незапослена мајка под следећим условима:
1. да је држављанка Републике Србије;
2. да у тренутку рођења трећег или четвртог детета има
пребивалиште најмање годину дана на територији Аутономне покрајине Војводине;
3. да непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
да њена деца претходног реда рођења нису смештена у
хранитељску породицу или дата на усвојење и која није
лишена родитељског права у односу на децу претходног
реда рођења;
4. да се налази на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање годину дана до дана рођења детета као
и од дана рођења детета до дана подношења захтева, непрекидно.
Услови из става 1. овог члана морају бити кумулативно
испуњени.
Члан 4.
Редослед рођења деце утврђује се према броју живе деце мајке у
моменту подношења захтева за остваривање права на матерински
додатак.

Члан 16.

Члан 5.

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

Право на матерински додатак остварује се на основу захтева
који мајка трећег, односно, четвртог детета подноси најкасније до
навршених шест месеци живота трећег, односно, четвртог детета,
општинској, односно, градској управи у којој је пребивалиште
подносиоца захтева.
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Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Изузетно од става 1. овог члана, мајке које су родиле треће
или четврто дете почев од 01. јула 2018. године, а закључно са 31.
децембром 2018. године, захтев ће моћи да поднесу најкасније до
30. јуна 2019. године.
Члан 6.

58.
На основу члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о
остваривању материнског додатка за треће или четврто дете
(„Службени лист АПВ“, број: 60/18), члана 16. став 2. и 24. став
2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 54/14- др. одлука,
37/16 и 29/17), покрајински секретар за социјалну политику,
демографију и равноправност полова, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
НА МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК
ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКЕ
ЗА ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ

Испуњеност услова из члана 2. и 3. овог Правилника утврђује
се на основу следећих доказа:
1. фотокопије личне карте мајке (уколико се ради о чипованој исправи, неопходно је да иста буде очитана);
2. уверења о држављанству Републике Србије за мајку (не
старијег од шест месеци);
3. уверења надлежног органа МУП-а којим се потврђује да
мајка има место пребивалишта на територији Аутономне
покрајине Војводине у трајању од најмање годину дана
непрекидно до дана рођења трећег, односно, четвртог детета;
4. извода из матичне књиге рођених за сву децу издатих
у складу са Законом о матичним књигама („Службени
гласник РС“, број: 20/09, 145/14 и 47/18);
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5. уверења надлежног органа старатељства о чињеници да
се мајка непосредно брине о новорођеном трећем или
четвртом детету, да њена деца претходног реда рођења
нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвојење као и да мајка није лишена родитељског права у
односу на децу претходног реда рођења;
6. потврде да се мајка трећег, односно, четвртог детета налази на евиденцији Националне службе за запошљавање
најмање годину дана до дана рођења детета као и од дана
рођења детета до дана подношења захтева, непрекидно;
7. фотокопије валидног документа о броју активног текућег рачуна мајке.
Чињенице које су од значаја за остваривање права на
матерински додатак, надлежни првостепени и другостепени
органи требало би да утврде у складу са чланом 9. став 2. и став
3. и чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број: 18/16) и Уредбом о прибављању
и уступању података о чињеницама о којима се води службена
евиденција („Службени гласник РС“, број: 56/17), осим у
случајевима када странка изричито изјави да ће податке о којима
се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање
у предмету, прибавити сама.

О евентуалним изменама из става 2. овог члана надлежни
првостепени органи обавештавају Покрајински секретаријат
надлежан за послове демографије.
Члан 11.
Средства се додељују на основу јавног огласа који расписује
Покрајински секретаријат надлежан за послове демографије.
Текст јавног огласа се објављује у „Службеном листу
АП Војводине“, у јавном гласилу које се дистрибуира на
територији АП Војводине и на званичној интернет презентацији
Покрајинског секретаријата- www.socijalnapolitika.vojvodina.
gov.rs.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу АП Војводине“, и биће
објављен и на огласној табли као и на званичној интернет
презентацији Покрајинског секретаријата- www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ,
ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Члан 7.
О праву на матерински додатак у првом степену решава
општинска, односно, градска управа у којој је пребивалиште
подносиоца захтева.
По жалбама на првостепена решења општинске, односно,
градске управе у другом степену решава покрајински орган
управе надлежан за послове демографије.
Члан 8.
Матерински додатак уплаћује се мајци на њен активан
текући рачун који је доставила у складу са чланом 6. овог
Правилника.
Дужина права на матерински додатак одређује се на основу
статуса незапослености мајке и не може трајати дуже од 24
месеца непрекидно.
Право на матерински додатак признаје се од дана рођења
трећег, односно, четвртог детета.
Члан 9.
Корисница материнског додатка дужна је да без одлагања,
а најкасније у року од 15 дана, обавести надлежни општински,
односно, градски орган:
- уколико у току исплате права трајно промени своје место пребивалишта тако да се њено место пребивалишта
више не налази на територији АП Војводине;
- уколико у току исплате права заснује радни однос;
- уколико у току исплате права наступе околности које
утичу на испуњеност услова из члана 3. став 1. тачка 1. и
3. овог Правилника.
У свим наведеним ситуацијама из става 1. овог члана прекида
се даља исплата права на матерински додатак.
Члан 10.
Евиденцију корисника права и контролу утрошка наменских
средстава из овог Правилника врши Покрајински секретаријат
надлежан за послове демографије.
Надлежни првостепени органи врше проверу статуса незапослености за кориснице права на матерински додатак четири пута
годишње, и то последњег радног дана у сваком кварталу.
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59.
На основу чл. 15. и 16. став 2, а у вези с чланом 40. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ”, бр. 37/2014 и 54/2014 – др. пропис, 37/2016 и 29/2017), покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку
делатност доноси
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА
Члан 1.
Овим правилником уређују се критеријуми, начин и услови
за расподелу буџетских средстава намењених за суфинансирање
програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини.
Члан 2.
За програме/пројекте у области научноистраживачког развоја
невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини,
финансијска средства намењена су за:
- обезбеђивање услова за популаризацију и подизање квалитета научноистраживачког рада;
- побољшање услова рада невладиних организација ради
реализације програма/пројеката у овим областима деловања;
- суфинансирање међурегионалних и међународних скупова у области научноистраживачке делатности;
- суфинансирање организовања скупова, трибина, семинара, који доприносе развоју научноистраживачке делатности;
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- суфинансирање публиковања монографија, часописа,
електронских публикација, специјално дизајнираних
интернет презентација који доприносе популаризацији и
развоју научноистраживачког рада.
Члан 3.
Финансијска средства за суфинансирање програма/пројеката
у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини предвиђена су буџетом
Аутономне покрајине Војводине, а износ средстава утврђује се
годишњим финансијским планом Покрајинског секретаријата за
високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем
тексту: Секретаријат).
Члан 4.
Финансијска средства за суфинансирање програма/пројеката у
области научноистраживачког развоја невладиних организација
у Аутономној покрајини Војводини додељују се путем јавног конкурса, који Секретаријат расписује за текућу годину.
Пријава на конкурс подноси се у виду обрасца, чију садржину
утврђује Секретаријат. Овај образац може се преузети на званичној интернет презентацији Секретаријата.
Подносилац пријаве, уз образац, треба да приложи:
- фотокопију регистрације невладине организације (решење АПР-а);
- фотокопију потврде о пореском идентификационом
броју (ПИБ);
- званичан доказ о отвореном рачуну у Управи за трезор
(подаци о подрачуну корисника јавних средстава и фотокопија депо картона)
Рок за реализацију програма/пројекта јесте најдуже 12 месеци.
Члан 5.
Секретаријат образује комисију за спровођење конкурса (у даљем
тексту: Комисија). Комисија доставља образложени предлог покрајинском секретару, који доноси решење о реализацији суфинансирања.
II
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3) реализација интердисциплинарних програма/пројеката невладиних организација као и оних с међународним
учешћем;
4) подршка издавачкој делатности (у папирној, електронској и интернет форми) невладиних организација у областима које доприносе популаризацији и развоју научноистраживачке делатности;
5) обезбеђивање бољих услова за реализацију научноистраживачке делатности невладиних организација;
6) укупних трошкова потребних за реализацију програма/
пројеката;
7) висине финансирања из других извора;
8) оцене конкурсне документације.
Члан 9.
Решење о реализацији суфинансирања доноси покрајински секретар у складу с чланом 5.
Секретаријат може од подносиоца пријаве, по потреби, затражити додатну документацију или информације.
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити
подносиоце пријаве.
Решење из става 1. овог члана је коначно.
Члан 10.
Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве,
пријаве које су поднела неовлашћена лица и пријаве које нису
предмет Конкурса неће се разматрати.
Секретаријат неће разматрати пријаве подносилаца којима су
додељена средства по основу претходних конкурса секретаријата
а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима.
Члан 11.
Обавезу за доделу средстава Секретаријат преузима на основу
уговора у складу са законом. Овим уговором ће бити регулисана
међусобна права и обавезе уговорних страна.
Уговор се закључује у року од 15 дана од дана доношења решења из члана 9.
Члан 12.

КРИТЕРИЈУМИ, ПОСТУПАК ИЗБОРА И УСЛОВИ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА НЕВЛАДИНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА

Корисник средстава је дужан да средства користи искључиво
за намене за која су она додељена, а неутрошена средства врати у
буџет Аутономне покрајине Војводине.

Члан 6.

Члан 13.

Право учешћа на јавном конкурсу имају невладине организације регистроване у Аутономној покрајини Војводини.

Секретаријат прати и контролише реализацију суфинансирања
програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини на основу писмених извештаја с финансијском документацијом које су
наведене организације дужне да поднесу, на прописаном обрасцу,
у року од 15 дана након завршетка реализације програма/пројекта.

Невладине организације које конкуришу морају испуњавати
услов да су регистроване најкасније до 31. децембра 2018. године.
Члан 7.
Јавни конкурс садржи податке о условима и начину пријављивања, критеријуме релевантне за одлуку о висини додељених
средстава, намени средстава која се расподељују, рок за подношење пријава на конкурс, као и друге податке који су значајни за
спровођење конкурса.
Члан 8.
Расподела финансијских средстава утврдиће се на основу следећих критеријума:
1) врста, значај и разлог планираног програма/пројекта;
2) подршка и развој програмској и организационој делатности невладиних организација која је усмерена на популаризацију и подизање квалитета научноистраживачког рада;

Ако утврди да додељена средства нису наменски коришћена,
Секретаријат ће покренути поступак пред покрајинским органом
управе надлежним за буџетску инспекцију, ради контроле законитог и наменског коришћења средстава.
Ако установа не достави извештај о наменском коришћењу средстава
или ако не испоштује рок из става 1. овог члана, Секретаријат ће покренути поступак о повраћају додељених средстава у буџет АП Војводине.
III
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном листу АПВ.

15. јануар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у
области научноистраживачког развоја невладиних организација
у Аутономној покрајини Војводини, од 15. јануара 2018. године.
Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност
Нови Сад: 14. јануар 2019. године
Број: 142-451-20/2019-01

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
проф. др Зоран Милошевић,с.р.

60.
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3. да пријављени кандидат има наставно-научно звање или истраживачко звање (изузев кандидата чији су рад или резултати,
према мишљењу стручног савета, препорука за упућивање на научни скуп), да има рад прихваћен за усмено излагање / постер
излагање у који је унета афилијација припадајућег универзитета,
позив за учешће на скупу или потврда о прихватању рада односно
документ на основу ког се види да је кандидат на листи учесника
скупа.
4. да је рад претходно верификовало наставно-научно веће факултета, научно веће института, односно одговарајуће тело институције подносиоца пријаве.
Члан 4.

На основу чл. 15. и 16. став 2, а у вези с чланом 40. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – др. пропис, 37/2016 и 29/2017), покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку
делатност, доноси
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
УЧЕШЋА НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА У
ИНОСТРАНСТВУ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДНИКА
И СТУДЕНАТА
КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Члан 1.
Овим правилником се уређују критеријуми, мерила и поступак за реализацију и суфинансирање учешћа на научним
скуповима у иностранству научноистраживачких радника и
студената с територије АП Војводине, који су показали посебне
резултате.
Средства за остваривање суфинансирања обезбеђена су финансијским планом Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност у буџету Аутономне
покрајине Војводине.
Члан 2.
За остваривање суфинансирања, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем
тексту: Секретаријат) расписује јавни конкурс једном годишње,
који је отворен за текућу годину.
Пријаве на конкурс подносе се у виду обрасца који прописује
Секретаријат.
Члан 3.
Секретаријат ће учествовати у суфинансирању учешћа научних радника на научним скуповима у иностранству, према следећим условима:
1. да пријаву подносе:
- регистрована научноистраживачка организација с територије АП Војводине у којој је кандидат запослен;
- млади истраживачи или редовни студенти и студенти постдипломских студија, који су показали посебне резултате на факултетима где реализују школовање, а који имају
одлуку надлежне институције о упућивању на научни
скуп у иностранству. Пријаве за ову категорију кандидата подноси матични факултет;
2. да је учешће на међународном научном скупу у функцији
остваривања и унапређивања научноистраживачког развоја Аутономне покрајине Војводине и успостављања међурегионалне
и међународне сарадње у области научноистраживачке делатности;

Предност приликом одлучивања имаће кандидати који учествују у раду на светским конгресима, или председавају стручним секцијама; кандидати који саопштавају резултате значајне
за међурегионалне пројекте АП Војводине; кандидати који су у
претходној календарској години објавили један рад у референтном часопису међународног значаја или два рада у претходне две
године; млади истраживачи до 35 година живота.
Члан 5.
Суфинансирање обухвата трошкове котизације, путне трошкове и трошкове боравка у укупном износу до 500 евра, у динарској
противвредности. Изузетно, укупан износ суфинансирања може
бити и изнад ове суме уколико кандидат учествује на скупу од
посебног значаја за афирмацију научноистраживачке делатности
Аутономне покрајине Војводине.
С тим у вези, средства Секретаријата научни радник може да
користи једном у две године.
Изузетак од могућности конкурисања за средства једном у две
године јесу:
− првих 30 научних радника из базе картона научних радника Секретаријата, према индексу компетентности;
− првих 10 научних радника до 30 година живота, из базе
картона научних радника Секретаријата, према индексу
компетентности;
− првих 10 доктора наука до 40 година живота, из базе
картона научних радника Секретаријата, према индексу
компетентности.
Секретаријат ће разматрати само пријаве с потпуном документацијом које су благовремено достављене, најмање 30 дана
пре одржавања скупа. Изузетно, рок може бити и краћи ако постоје оправдани разлози (у вези са организацијом или типом
скупа).
Суфинансирање за учешће на истом научном скупу, може се
реализовати за највише пет кандидата из исте научноистраживачке институције.
Секретаријат неће суфинансирати учешће на истом научном
скупу за више кандидата са истим радом.
Члан 6.
Секретаријат образује Комисију за спровођење конкурса. Комисија доставља образложени предлог покрајинском секретару,
који доноси решење о реализацији суфинансирања.
Решење о реализацији суфинансирања доноси покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, а
према критеријумима из члана 3. овог правилника.
По потреби, пре доношења одлуке о суфинансирању покрајински секретар може тражити мишљење стручног савета из одговарајуће научне области.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 7.

Секретаријат прати реализацију суфинансирања путем писмених
извештаја и финансијског извештаја с документацијом, које подносе
носиоци суфинансирања у року од 15 дана по повратку са скупа.
Члан 8.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном листу АПВ.

15. јануар 2019.

Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним
скуповима у иностранству научноистраживачких радника и студената који су показали посебне резултате, од 21. фебруар 2017.
године.
Нови Сад, 14. јануар 2019. године
Број: 142-451-34/2019-01

ПОКРАЈИНСKИ СЕКРЕТАР
проф. др Зоран Милошевић,с.р.

ПОСЕБНИ ДЕО
61.
На основу члана 3. Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број:
54/14, 4/15 и 38/18) и члана 70. Пословника о раду Скупштине
Аутономне покрајине Војводине, („Службени лист АПВ“ број
60/18- пречишћен текст), Одбор за административна и мандатна
питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, је на седници одржаној 15. јануара 2019. године, донео
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ПОСЛАНИЦИМА У РАДНОМ ОДНОСУ
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

ској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14 од 23. септембра 2014. године), Покрајинска влада, на седници одржаној 15.
јануара 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, који је донео
Управни одбор Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине
Војводине, на 51. седници одржаној 27. децембра 2018. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Члан 1.
У Одлуци о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ бр: 36/16,
39/16, 42/16, 43/16, 45/16, 50/16, 59/16, 35/17, 44/18 и 49/18), у члану
1. став 1 алинеја:
„ - Предраг Матејин, председник Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о
деци Скупштине АП Војводине. “
брише се .
У члану 1 . став 2. додаје се алинеја која гласи:
„ – Ненад Трбовић
Србија побеђује“.

Посланичка група „Александар Вучић –

127 Број: 025-1/2019
Нови Сад, 15. јануар 2019. године

63.
На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10) и чл. 35. и 36. став
6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АП Војводине”, број: 37/14 од 23. септембра 2014. године), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јануара 2019. године, д о н е л а је

Члан 2.

Р Е Ш Е Њ Е

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
18 Број: 020-23/16
Нови Сад, 15. јануар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, који је усвојио
Управни одбор Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине
Војводине, на 51. седници одржаној 27. децембра 2018. године.
II

Председник одбора
Милан Влаисављевић,с.р.

62.
На основу члaна 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10) и
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-4/2019
Нови Сад, 15. јануар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

15. јануар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

64.
На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/16, 113/17 и 113/17 – др. Закон и ), чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14) и члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени
лист АПВ“, број: 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17), Покрајинска
влада, на седници одржаној 15. јануара 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
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утврђивању надлежности Aутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/09 и 67/12 – УС РС), Покрајинска влада,
на седници одржаној 15. јануара 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Зорану Мартиновићу, дипломираном правнику из Фекетића,
престаје дужност вршиоца дужности директора Студентског
центра „Нови Сад” у Новом Саду, због истека мандата.
II

I
Мр Катарини Ковачевић, престаје дужност вршиоца дужности
подсекретарке Покрајинског секретаријата за високо образовање
и научноистраживачку делатност, на коју је постављена Решењем
Покрајинске владе, 127 број: 02-108/2018 од 17. октобра 2018. године, закључно са 16. јануаром 2019. године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-14/2019
Нови Сад, 15. јануар 2019. године

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

67.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-108/2018/1
Нови Сад, 15. јануар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

65.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист”, број: 37/14), као и чл. 53 и
54. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10 и 55/13), а у вези с чланом 36. став 1. тачка 12.
Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине
(„Службени гласник РС”, број: 99/09 и 67/12 – УС РС), Покрајинска
влада, на седници одржаној 15. јануара 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број: 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), чл. 35 и чл.
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ“, број: 37/14) и члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ“, број: 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17), Покрајинска
влада, на седници одржаној 15. јануара 2019. године, д о н е л а ј е

Зоран Мартиновић, дипломирани правник из Фекетића, именује се за директора Студентског центра „Нови Сад” у Новом
Саду, на период од четири године.

Р Е Ш Е Њ Е

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

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Мр Катарина Ковачевић, поставља се за вршиоца дужности
подсекретарке Покрајинског секретаријата за високо образовање
и научноистраживачку делатност, најдуже до три месеца, почев
од 17. јануара 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-108/2018/2
Нови Сад, 15. јануар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

66.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист”, број: 37/14), чл. 56 и 58. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”,
број: 18/10 и 55/13), а у вези с чланом 36. став 1. тачка 12. Закона о

I

II

127 Број: 022-13/2019
Нови Сад, 15. јануар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

68.
На основу члана 20. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о организовању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање
и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад („Службени
лист АП Војводине”, број: 29/17, 46/17 и 45/18), члана 32. став 1. тачка
6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14) и члана
50. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број:
119/12, 116/13 ‒ аут. тумачење и 44/14 ‒ др. закон), Покрајинска влада,
на седници одржаној 15. јануара 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад за 2019. годину, који је
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донео Надзорни одбор Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, на 43. седници одржаној 27. децембра 2018. године.
II

15. јануар 2019.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-230/2018
Нови Сад, 15. јануар 2019. године

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

71.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-1037/2018
Нови Сад, 15. јануар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

69.
На основу члана 32. тачка 9. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14),
а у вези с чланом 35. став 3. Закона о туризму („Службени гласник
РС”, број: 36/09, 88/10, 99/11 – др. закон, 93/12 и 84/15), као и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 15. јануара 2019. године, донела је

На основу члана 4. Покрајинске скупштинске одлуке о праву
на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто
оплођење за друго, треће и свако наредно дете („Службени лист
Аутономне покрајине Војводине”, брoj: 42/2014 и 69/2016), чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист Аутономне покрајине Војводине”, брoj:
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јануара 2019.
године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Утврђује се номинални износ суфинансирањa трошкова за
биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако
наредно дете за 2019. годину у износу од 200.000,00 динара годишње (словима: две стотине хиљада динара и 00/100).

Р Е Ш Е Њ Е

II

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Правилник о измени Правилника о
раду Туристичке организације Војводине, који је донео Управни
одбор Туристичке организације Војводине, на седници одржаној
20. децембра 2018. године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 553-14/2019
Нови Сад, 15. јануар 2019. године

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

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

72.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-19/2018
Нови Сад, 15. јануар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

70.
На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
15. јануара 2019. године, донела је

На основу члана 5. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће
или четврто дете („Службени лист АП Војводине“, број: 60/18)
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јануара 2019. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I

Р Е Ш Е Њ Е

Утврђује се номинални износ материнског додатка за 2019. годину у износу од 15.000,00 динара месечно (словима: петнаест
хиљада динара и 00/100).

I

II

Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Установе за децу и омладину СОС Дечје село
„Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица, који је донео директор Установе за децу и омладину СОС Дечје село „Др Милорад
Павловић“ Сремска Каменица, 20. августа 2018. године.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 553-13/2019
Нови Сад, 15. јануар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

15. јануар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

73.
На основу члана 9. став 2. Oдлуке о остваривању новчане помоћи
породици у којој се роди треће дете („Службени лист АПВ“, број:
4/13 и 35/18) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јануара 2019. године, д о н е л а је
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(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 7.
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), Покрајинска влада, на седници одржаној
15. јануара 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I
Утврђује се номинални износ новчане помоћи породици у којој
се роди треће дете за 2019. годину, у износу од 12.000,00 динара
месечно (словима: дванаест хиљада динара и 00/100).
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 553-19/2019
Нови Сад, 15. јануар 2019. године

Мирослав Алексић, професор опште књижевности и теорије
књижевности из Врбаса, именује се за члана Управног одбора
Српског народног позоришта у Новом Саду, као представник оснивача, до истека мандата Управног одбора.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-16/2019
Нови Сад, 15. јануар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

76.

74.
На основу чл. 41. став 3. и 44а став 2. тачка 1. Закона о култури („Службени гласник РС” број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), чл.
32. тачка 12, 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези
с чланом 1. алинеја 7. 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 15. јануара 2019. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Никола Страјнић, књижевник, разрешава се дужности члана Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду,
на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-15/2019
Нови Сад, 15. јануар 2019. године

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд
издавање и употреба другог наставног средства ЧЕШКИ ЈЕЗИК
СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ – радна свеска
зa први разред основне школе, на чешком језику, ауторки Валентине Симиџија – Хоц и Терезе Стаменковић, за наставни предмет
Чешки језик са елементима националнe културе, за први разред основне школе, писан на чешком језику и писму, од школске
2018/2019. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

75.
На основу чл. 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник
РС” број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) чл. 32. тачка 12, 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади

Број: 128-61-769/2018-01
Дана: 14. 01. 2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш,с.р./

Страна 272 - Броj 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

15. јануар 2019.

OGLASNI DEO
77.

78.

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 24. став 2. и 39. став 8. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр.
37/14, 54/14-др. одлука, 37/16 и 29/17) у вези са чланом 22. став 1.
тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине
Војводине („Службени гласник РС“ бр. 99/09 и 67/12 – одлука УС)
и чланом 5. став 2. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 128/14 и 95/18 – др.
закон), доноси

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број 60/18) и Решења о покретању поступка за
доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство број: 138-401-22/2019, од 10. јануара 2019. године, а у вези с чланом 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС”, бр. 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), Покрајински секретаријат за здравство расписује

ОДЛУКУ
О ПОНИШТАВАЊУ КОНКУРСА
ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
1. ПОНИШТАВА СЕ Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине
Војводине, објављен дана 28. новембра 2018. године у дневном
листу „Дневник“, у „Службеном листу АПВ“ и на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs.
2. Ова одлука објавиће се у дневном листу „Дневник“, у „Службеном листу АПВ“ и на интернет презентацији Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине www.
ekourbapv.vojvodina.gov.rs и доставиће се свим учесницима конкурса.
Образложење

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ
НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКЕ И НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
ЗДРАВСТВЕНИM УСТАНОВАMA
У 2019. ГОДИНИ
Покрајински секретаријат за здравство, у складу с чланом
13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник РС”, бр. 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), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, брoj 60/18) и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство за 2019. годину,
финансираће односно суфинансираће у 2019. години набавку
медицинске и немедицинске опреме здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина ‒ у складу
са законом и планом мреже здравствених установа, са укупно
1.000.000.000,00 динара.

Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја
на територији Аутономне покрајине Војводине објављен је дана
28. новембра 2018. године, у дневном листу „Дневник”, у „Службеном листу АПВ“ и на интернет презентацији Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине www.
ekourbapv.vojvodina.gov.rs (у даљем тексту: Конкурс), са роком за
подношење пријава 17.12.2018. године.

По овом јавном конкурсу, средства ће се доделити у складу с Одлуком о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство за
изградњу, одржавање и опремање здравствених установа
чији је оснивач АП Војводина („Службени лист АПВ”, број
4/19), којa је доступна и на огласној табли Покрајинског секретаријата за здравство и објављенa на интернет страници
www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Конкурсом је било предвиђено да се делови рибарских подручја „Бачка”, „Банат” и „Срем” уступају се на период од десет
година, и то од 01.01.2019. до 31.12.2028. године.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019.
годину.

Како није могуће реализовати Конкурс и донети коначну одлуку по Конкурсу у предвиђеним роковима, имајућу у виду одредбе
члана 6. став 5. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег
фонда, којима је прописано да се на одлуку о избору корисника
на конкурсу може уложити приговор министарству, односно надлежном покрајинском органу у року од 8 дана од дана пријема те
одлуке, донета је одлука као у диспозитиву.

Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше
до 31. децембра 2019. године.

Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине
БРОЈ: 140-401-6680/2018-04
ДАТУМ: 26. децембар 2018. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Владимир Галић,с.р.

Предмет конкурса јесу финансирање, односно суфинансирање
набавке медицинске и немедицинске опреме.
Право учешћа на конкурсу имају здравствене установе чији је
оснивач Аутономна покрајина Војводина, у складу с планом мреже здравствених установа.
Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, на обрасцу пријаве који се може преузети у Покрајинском секретаријату за здравство Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат, канцеларија 42 (бр. тел.487-4514), као и на интернет страници
наведеног секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

15. јануар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство,
Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад – поштом или
лично у Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови
Сад, с назнаком – „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које су поднела
неовлашћена лица и пријаве које нису поднете на прописаном
обрасцу – неће се разматрати. Конкурсна документација се не
враћа.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
Пријава на јавни конкурс подноси се у року од 15 дана од дана
објављивања у „Службеном листу АПВ”, односно у јавном гласилу које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине
- дневном листу „Дневник”.
Поступак конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју
образује покрајински секретар за здравство. Након разматрања и
процене пријава приспелих на јавни конкурс, комисија сачињава бодовну листу и образложени предлог за доделу средстава по
јавном конкурсу. Покрајински секретар за здравство – у складу с
ликвидним могућностима буџета – одлучује о додели средстава
решењем које је коначно. Пријаве за доделу средстава процењују
се према следећим критеријумима:
- степен неопходности реализације опремања здравствене
установе за организацију рада и обављање делатности
здравствене установе - укупан број бодова који се може
доделити јесте 35;
- допринос унапређивању доступности и приступачности здравствене заштите, односно скраћењу чекања на
здравствену услугу - укупан број бодова који се може доделити јесте 30;
- постојање налога инспекције за поступање - укупан број
бодова који се може доделити јесте 5;
- допринос увођењу и примени нових здравствених технологија – укупан број бодова који се може доделити јесте 15;
- висина тражених средстава, те однос трошкова и очекиваних резултата - укупан број бодова који се може доделити јесте 15.
Резултати конкурса биће објављени на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
Број: 138-401-22/2019-2
Дана: 15. јануара 2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА ЗДРАВСТВО
доц. др Зоран Гојковић,с.р.
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Покрајински секретаријат за здравство, у складу с чланом 13. став
1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.
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), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, брoj 60/18) и Финансијским
планом Покрајинског секретаријата за здравство за 2019. годину, финансираће односно суфинансираће у 2019. години изградњу, инвестиционо
улагање и инвестиционо одржавање здравствених установа (изградња,
доградња, реконструкција, адаптација, санација, промена намене
објекта, уградња унутрашњих инсталација у постојећи објекат и томе
слично укључујући и израду неопходне пројектне документације), инвестиционо – текуће одржавање просторија, набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава и опреме у области интегрисаног здравственог система здравственим установама чији је оснивач
Аутономна покрајина Војводина ‒ у складу са законом и планом мреже
здравствених установа, са укупно 420.000.000,00 динара.
По овом јавном конкурсу, средства ће се доделити у складу с
Одлуком о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач АП
Војводина („Службени лист АПВ”, број 4/19), којa је доступна
и на огласној табли Покрајинског секретаријата за здравство и
објављенa на интернет страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.
Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше
до 31. децембра 2019. године.
Предмет конкурса јесу финансирање, односно суфинансирање
набавке медицинске и немедицинске опреме.
Право учешћа на конкурсу имају здравствене установе чији је
оснивач Аутономна покрајина Војводина, у складу с планом мреже здравствених установа.
Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, на обрасцу пријаве који се може преузети у Покрајинском секретаријату за здравство Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат, канцеларија 42 (бр. тел.487-4514), као и на интернет страници
наведеног секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство,
Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад – поштом или
лично у Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови
Сад, с назнаком – „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које су поднела
неовлашћена лица и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу – неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс

79.
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број 60/18) и Решења о покретању поступка за
доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство број: 138-401-23/2019 од 10. јануара 2019. године, а у вези с чланом 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС”, бр. 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), Покрајински секретаријат за здравство расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ
ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
У 2019. ГОДИНИ

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у „Службеном
листу АПВ”, односно у јавном гласилу које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине - дневном листу „Дневник”
до 15. 12. 2019. године, односно до утрошка средстава предвиђених за доделу по овом јавном конкурсу.
Поступак конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју образује покрајински секретар за здравство. Након разматрања и процене
пријава приспелих на јавни конкурс, комисија сачињава бодовну листу
и образложени предлог за доделу средстава по јавном конкурсу. Покрајински секретар за здравство – у складу с ликвидним могућностима
буџета – одлучује о додели средстава решењем које је коначно. Пријаве
за доделу средстава процењују се према следећим критеријумима:
- степен неопходности реализације опремања здравствене
установе за организацију рада и обављање делатности
здравствене установе - укупан број бодова који се може
доделити јесте 35;
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- допринос унапређивању доступности и приступачности здравствене заштите, односно скраћењу чекања на
здравствену услугу - укупан број бодова који се може доделити јесте 30;
- постојање налога инспекције за поступање - укупан број
бодова који се може доделити јесте 5;
- допринос увођењу и примени нових здравствених технологија – укупан број бодова који се може доделити јесте
15;
- висина тражених средстава, те однос трошкова и очекиваних резултата - укупан број бодова који се може доделити јесте 15.
Резултати конкурса биће објављени на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.
gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
Број: 138-401-23/2019-2
Дана: 15. јануара 2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА ЗДРАВСТВО
доц. др Зоран Гојковић,с.р.

80.
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, број 60/18) и Решења о покретању поступка за
доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство број: 138-401-24/2019 од 10. јануара 2019. године, а у вези с чланом 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС”, бр. 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), Покрајински секретаријат за здравство расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ
ХИТНИХ КАПИТАЛНИХ ПОПРАВКИ
У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
У 2019. ГОДИНИ
Покрајински секретаријат за здравство, у складу с чланом 13.
став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 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), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину (‚‘Службени лист АПВ‘‘,
број 60/18) и Финансијским планом Покрајинског секретаријата
за здравство за 2019. годину, финансираће односно суфинансираће у 2019. години хитне капиталне поправке у здравственим
установама – за које се средства не обезбеђују на основу уговора
закљученог с Републичким фондом за здравствено осигурање о
пружању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања осигураним лицима, а које су неопходне за обављање делатности здравствене установе – са укупно 70.000.000,00 динара.
По овом јавном конкурсу, средства ће се доделити у складу
с Одлуком о поступку и критеријумима за доделу буџетских
средстава Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу,
одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач
АП Војводина („Службени лист АПВ”, број 4/19), који је доступан и на огласној табли Покрајинског секретаријата за здравство
и објављен на интернет страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

15. јануар 2019.

Предмет конкурса јесу хитне капиталне поправке у здравственим установама – за које се средства не обезбеђују на основу уговора закљученог с Републичким фондом за здравствено осигурање о пружању здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања осигураним лицима, а које су неопходне за обављање
делатности здравствене установе.
Право учешћа на конкурсу имају здравствене установе чији је
оснивач Аутономна покрајина Војводина, у складу с планом мреже здравствених установа.
Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, на
обрасцу пријаве који се може преузети у Покрајинском секретаријату за здравство Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II
спрат, канцеларија 42 (тел.487-4514), као и на интернет страници
наведеног секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство,
Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад – поштом или
лично у Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови
Сад, с назнаком – „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које су поднела
неовлашћена лица и пријаве које нису поднете на прописаном
обрасцу – неће се разматрати. Конкурсна документација се не
враћа.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
Јавни конкурс отворен је од дана објављивања у „Службеном
листу АПВˮ, односно у јавном гласилу које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине – дневном листу „Дневникˮ,
до 15.12.2019. године, односно до утрошка средстава предвиђених
за доделу по овом јавном конкурсу.
Поступак конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју
образује покрајински секретар за здравство. Након разматрања и
процене пријава приспелих на јавни конкурс, комисија сачињава бодовну листу и образложени предлог за доделу средстава по
јавном конкурсу. Покрајински секретар за здравство – у складу с
ликвидним могућностима буџета – одлучује о додели средстава
решењем које је коначно. Пријаве за доделу средстава бодују се
према следећим критеријумима:
- степен хитности поправке – имајући у виду немогућност
пружања здравствених услуга, обављања делатности и
организацију процеса рада здравствене установе - укупан број бодова који се може доделити јесте 50;
- немогућност обезбеђења средстава из других извора укупан број бодова који се може доделити јесте 15;
- висина тражених средстава - укупан број бодова који се
може додели јесте 15;
- узрок настанка квара односно штете (нпр. виша сила,
елементарна непогода, друге непредвиђене околности,
истек гарантног рока и др.) - укупан број бодова који се
може доделити јесте 20.
Резултати конкурса биће објављени на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
Број: 138-401-24/2019-2
Дана: 15. јануара 2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА ЗДРАВСТВО
доц. др Зоран Гојковић,с.р.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019.
годину.

81.

Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше
до 31. децембра 2019. године.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова расписује

15. јануар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2019. ГОДИНИ
ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ
I
На основу члана 11, 21. и 22. став 3. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АП Војводине“, број: 60/2018), Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност
полова у 2019. години планирана средства од 30.000.000,00 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 и 69/2016).
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) за услуге које се пружају у здравственим установама које
имају важећу дозволу издату од стране здравствене инспекције
Министарства здравља Републике Србије за обављање поступака БМПО. Ово право могу да остваре брачни, односно ванбрачни
партнери (корисници средстава) који имају најмање једно живо
заједничко дете или дете које припада једном од партнера, када
жена нема више од 44 године старости и када подносиоци захтева
имају 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 свако наредно дете остварује се на основу поднетог захтева корисника средстава и следећих доказа:
а) извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена од
стране јавног бележника као доказ о ванбрачној заједници;
б) уверења за оба партнера о месту пребивалишта на територији АП Војводине најмање годину дана непрекидно
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;
ц) извод/изводи из матичне књиге рођених за живу децу;
д) фотокопије личних карата оба партнера;
е) позитивно мишљење Стручне комисије за вантелесну
оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине у Новом Саду;
ф) уверење надлежног органа МУП-а уколико се тачна адреса боравишта подносиоца захтева разликује од адресе
пребивалишта подносиоца захтева из његове личне карте;
г) фотокопија валидног документа о броју текућег рачуна једног од партнера на који ће бити уплаћена новчана
средства.
Корисници средстава дужни су да о свакој промени пребивалишта и боравишта обавесте Комисију за БМПО Покрајинског
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у року од осам дана од дана промене пребивалишта,
односно боравишта.
III
Овај јавни оглас отворен је током целе године.

Број 4 - Страна 275
IV

Сва лица која испуњавају услове за остваривање наведеног
права могу да поднесу захтев с потребном документацијом на
писарници Покрајинске владе, или да га пошаљу писменим
путем на адресу: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова с 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 телефона 021/452-371 и 021/452-339 као и на
званичној интернет презентацији Покрајинског секретаријата за
социјалну политику, демографију и равноправност полова - www.
socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.
V
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова - на основу поднетих захтева и приложене документације, у складу с расположивим средствима покрајинског буџета за 2019. годину - доделиће средства у складу с
наведеном одлуком у јавном огласу.
VI
Јавни оглас објављује се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневном листу „Дневник“ и на интернет
страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику,
демографију и равноправност полова: www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић,с.р.

82.
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2019. ГОДИНИ ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ
I
На основу члана 11, 21. и 22. став 3. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АП Војводине“, број: 60/2018), Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност
полова у 2019. години планирана средства од 270.000.000,00 динара усмериће:
1. за реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о материнском додатку за незапослене мајке за треће или
четврто дете („Службени лист АП Војводине“, број:
60/2018).
II
Услови за стицање права по јавном огласу:
• Право на матерински додатак за незапослене мајке за треће
или четврто дете остварује незапослена мајка која је држављанка
Републике Србије, која је почев од 01. јула 2018. године родила
треће или четврто дете, која у тренутку рођења трећег, односно,
четвртог детета има пребивалиште најмање годину дана на територији Аутономне покрајине Војводине, која непосредно брине о
детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења
нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвојење и
која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, као и која се налази на евиденцији Национал-
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не службе за запошљавање најмање годину дана до дана рођења
детета као и од дана рођења детета до дана подношења захтева,
непрекидно. Исплата материнског додатка врши се у износу од
по 15.000,00 динара за сваки месец, а може да траје најдуже 24
месеца непрекидно.
Неопходна документација/матерински додатак за незапослене
мајке за треће или четврто дете остварује се на основу поднетог
захтева мајке и следећих доказа:
1. фотокопије личне карте мајке (уколико се ради о чипованој исправи, неопходно је да иста буде очитана);
2. уверења о држављанству Републике Србије за мајку (не
старијег од шест месеци);
3. уверења надлежног органа МУП-а којим се потврђује да
мајка има место пребивалишта на територији Аутономне
покрајине Војводине у трајању од најмање годину дана
непрекидно до дана рођења трећег, односно, четвртог детета;
4. извода из матичне књиге рођених за сву децу издатих
у складу са Законом о матичним књигама („Службени
гласник РС“, број: 20/09, 145/14 и 47/18);
5. уверења надлежног органа старатељства о чињеници да
се мајка непосредно брине о новорођеном трећем или
четвртом детету, да њена деца претходног реда рођења
нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвојење као и да мајка није лишена родитељског права у
односу на децу претходног реда рођења;
6. потврде да се мајка трећег, односно, четвртог детета налази на евиденцији Националне службе за запошљавање
најмање годину дана до дана рођења детета као и од дана
рођења детета до дана подношења захтева, непрекидно.
Захтев за остваривање права на матерински додатак са потребном документацијом подноси се најкасније до навршених шест месеци живота трећег, односно, четвртог детета, општинској, односно,
градској управи у којој је пребивалиште подносиоца захтева, изузев
за децу трећег, односно, четвртог реда рођења рођену почевши од 1.
јула 2018. године, а закључно са 31. децембром 2018. године за коју
ће мајке захтев моћи да поднесу најкасније до 30. јуна 2019. године.
III
Овај јавни оглас отворен је током целе године.
IV
Незапослене мајке које испуњавају услове за остваривање
наведеног права могу да поднесу захтев са потребном документацијом у општинској-градској управи у којој је њихово пребивалиште, као и да се детаљно информишу о условима и начину остваривања права на матерински додатак путем телефона
021/452-371 и 021/452-339 као и на интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.
V
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова - на основу поднетих захтева и приложене документације, у складу с расположивим средствима покрајинског буџета за 2019. годину - доделиће средства у складу с
наведеном одлуком у јавном огласу.
VI
Јавни оглас објављује се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневном листу „Дневник“ и на интернет
страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику,
демографију и равноправност полова: www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић,с.р.

15. јануар 2019.

83.
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2019. ГОДИНИ ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ
I
На основу члана 11, 21. и 22. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 60/2018), Покрајински секретаријат
за социјалну политику, демографију и равноправност полова у 2019.
години планирана средства од 180.000.000,00 динара усмериће:
1. за реализацију Одлуке о праву на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете („Службени лист АП Војводине“, број: 4/2013 и 35/2018).
II
Услови за стицање права по јавном огласу:
• Право на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете
остварује мајка која закључно са даном 24. децембром 2017. године
роди треће дете под условом да у тренутку подношења захтева за
остваривање овог права има пребивалиште најмање годину дана
на територији Аутономне покрајине Војводине, а њено треће дете
по реду рођења није старије од годину дана. Ова новчана помоћ
исплаћује се у 24 месечне рате, у износу од по 12.000,00 динара за
сваки месец. Новчану помоћ под истим условима као мајка може да
оствари и отац трећег детета, с тим што се редослед рођења трећег
детета за које отац подноси захтев 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) доказ о пребивалишту у општини/граду на територији
Аутономне покрајине Војводине (фотокопија личне карте мајке, односно оца издате најмање годину дана пре
рођења трећег детета);
2) изводи из матичне књиге рођених за сву децу, издати
у складу са Законом о матичним књигама („Службени
гласник РС“, број: 20/09, 145/14 и 47/18);
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
с потребном документацијом, за децу трећег реда рођења рођену
закључно са даном 24. децембром 2017. године, подноси се најкасније до навршене прве године живота детета, општинској, односно градској управи у којој је пребивалиште подносиоца захтева.
III
Овај јавни оглас отворен је током целе године.
IV
Сва лица која испуњавају услове за остваривање наведеног права могу да поднесу захтев са потребном документацијом у општинској-градској управи у којој је пребивалиште подносиоца захтева,
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као и да се детаљно информишу о условима и начину остваривања
права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете путем телефона 021/452-371 и 021/452-339 као и на интернет страници
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и
равноправност полова: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.
V
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 с расположивим средствима покрајинског буџета за 2019. годину - доделиће
средства у складу с наведеном одлуком у јавном огласу.

Број 4 - Страна 277
VI

Јавни оглас објављује се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневном листу „Дневник“ и на интернет
страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику,
демографију и равноправност полова: www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић,с.р.

Страна 278 - Броj 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Број 4 - Страна 279

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО
55.

Анекс Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине;
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ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ АП
ВОЈВОДИНЕ
56.

Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине
за 2019. годину;

262

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
57.

Одлука о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина
Војводина;

Редни број

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
58.

Правилник о ближим условима и поступку остваривања права на матерински додатак за незапослене
мајке за треће или четврто дете;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ
59.

60.
262

Предмет

Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког
развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини;
Правилник о критеријумима за суфинансирање
учешћа на научним скуповима у иностранству научноистраживачких радника и студената који су показали посебне резултате;
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Страна 280 - Броj 4
Редни број

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Предмет

Страна

ПОСЕБНИ ДЕО

75.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТМА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АПВ
61.

Одлука о Измени и допуни Одлуке о посланицима у
радном односу у Скупштини Аутономне покрајине
Војводине;

Редни број

63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.

71.
72.
73.
74.

Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине
Војводине за 2019. годину;
Решење о престанку дужности вршиоца дужности
подсекретарке Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност;
Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретарке Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност;
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду;
Решење о именовању директора Студентског центра
„Нови Сад“ у Новом Саду;
Решење о давању сагласности на Годишњи програм
пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2019. годину;
Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Туристичке организације
Војводине;
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Установе за
децу и омладину СОС Дечије село „Др Милорад
Павловић“ Сремска Каменица;
Решење о номиналном износу суфинансирања трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за
друго, треће и свако наредно дете за 2019. годину;
Решење о номиналном износу материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете за
2019. годину;
Решење о номиналном износу новчане помоћи породици у којој се роди треће дете за 2019. годину;
Решење о разрешењу члана Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду;

Предмет

Страна

Решење о именовању члана Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
268

76.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
62.

15. јануар 2019.

Решење о одобравању издавања и употребе другог
наставног средства „Чешки језик са елементима националне културе“ – радна свеска за први разред основне школе, на чешком језику, издавачкој кући ЈП
Завод за уџбенике, Београд;

268

ОГЛАСНИ ДЕО

268

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

269
269
269
269

269
270

270
270
270
271
271

77.

Одлука о поништавању Конкурса за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији
Аутономне покрајине Војводине;

271

272

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
78.
79.
80.

Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме
здравственим установама у 2019. години;
Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2019. години;
Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим
установама у 2019. години;

272
273
274

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
81.
82.
83.

Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за децу и породицу;
Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за децу и породицу;
Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за децу и породицу.
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