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На основу члана 13. став 4. Закона о здравственој заштити 
(‘’Службени гласник  РС’’ број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12) и члана 30. тачка 7, чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10), а у вези члана 8. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине 
Војводине за 2013. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број: 39/12 и 
26/13-ребаланс) Влада Аутономне Покрајине Војводине, нa сед-
ници одржаној 28. августа 2013. године,  д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Овим решењем утврђује се Програм неонаталног скрининга на 
цистичну фиброзу на територији Аутономне Покрајине Војводи-
не, обим средстава за спровођење овог Програма и начин њиховог 
распоређивања и коришћења.

II

Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.

III

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 50-9/2013
Нови Сад, 28. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ПРОГРАМ
 НЕОНАТАЛНОГ СКРИНИНГА НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ

 НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

Увод 
Здравствену заштиту становништва на територији Аутоном-

не Покрајине Војводине обезбеђују 92 здравствене установе у 
државној својини, од којих је 35 установа основала Влада Ау-
тономне Покрајине Војводине и које обављају болничку, спе-
цијалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту. 
На терцијарном нивоу здравствена заштита се пружа у четири 
института-Институту за здравствену заштиту деце и омладине 
Војводине, Институту за онкологију Војводине, Институту за 
кардиоваскуларне болести Војводине, Институту за плућне боле-
сти Војводине и у Клиничком центру Војводине. Услуге установа 
терцијарног нивоа користи цело становништво Војводине и све 

установе терцијарног нивоа здравствене заштите  смештене су у 
Јужно Бачком округу који је и седиште Медицинског факултета 
Нови Сад.

Високоспецијализовану специјалистичко-консултативну и ста-
ционарну здравствену делатност из области здравствене заштите 
деце и омладине на секундарном и терцијарном нивоу обавља 
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, 
Нови Сад. Институт обавља и образовну и научно-истраживачку 
делатност у складу са законом. На овом Институту годишње се 
хоспитализује око 12.500 пацијената и обави око 130.000 прегледа 
и спроведе око 2.600 операција. 

Значај здравствене заштите деце у здравственом систему 
уочљив је у одредбама члана 11. Закона о здравственој заштити 
(‘’Службени гласник РС’’, број 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), 
којим је утврђено да се друштвена брига за здравље, под једнаким 
условима, на територији Републике остварује са обезбеђивањем 
здравствене заштите групација становништва које су изложене 
повећаном ризику обољевања, здравственом заштитом лица у 
вези са спречавањем, сузбијањем, раним откривањем и лечењем 
болести од већег социјално-медицинског значаја, као и здрав-
ственом заштитом социјално угроженог становништва. Наведена 
здравствена заштита обухвата између осталих и децу до наврше-
них 18 година живота, школску децу и студенте до краја пропи-
саног школовања, а најкасније до 26 година живота, у складу са 
законом. У складу са чланом 12. Закона о здравственој заштити 
здравствена заштита за наведене групе лица која су обухваћена 
обавезним здравственим осигурањем обезбеђује се из средстава 
обавезног здравственог осигурања, а уколико нису обухваћена 
обавезним здравственим осигурањем и није законом друкчије 
уређено обезбеђују се у буџету Републике и преносе се организа-
цији за обавезно здравствено осигурање.

Рано откривање болести и правовремено лечење значајни су за 
све грађане, а посебно за очување и унапређење здравља ново-
рођене деце.   

Према подацима Института за јавно здравље Војводине садр-
жаним у анализи здравственог стање становништва АП Војводи-
не за 2011. годину у службама за здравствену заштиту предшколс-
ке деце запослено је 169 лекара и 261 медицинска сестра/техничар 
са средњом или вишом стручном спремом, чиме је постигнута 
задовољавајућа покривеност од једног лекара на просечно 786 
деце предшколског узраста (нормаив-један лекар на 850 деце), са 
распоном који се кретао од 599 (северно Банатски округ) до 947 
(Средње Банатски округ). 

Законом о здравственој заштити чланом 13. став 4. утврђено је 
да аутономна покрајина може донети посебне програме здравс-
твене заштите за поједине категорије становништва, односно вр-
сте болести које су специфичне за аутономну покрајину, а за које 
није донет посебан програм здравствене заштите на републич-
ком нивоу, у складу са својим могућностима, и утврдити цене тих 
појединачних услуга, односно програма. 

Потребу доношења посебног програма здравствене зашти-
те неонаталног скрининга на цистичну фиброзу на територији 
Аутономне Покрајине Војводине  предложила је Покрајинска 
стручна комисија за утврђивање приоритета у здравственој 
заштити и предлагање мера и програма за унапређење здравља 
становништва Аутономне Покрајине Војводине, коју је форми-
рао покрајински секретар за здравство, социјалну политику и 
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демографију као стручно и саветодавно тело Покрајинског секре-
таријата за област здравства. Програм неонаталног скрининга на 
цистичну фиброзу на територији Аутономне Покрајине Војводи-
не реализоваће Институт за здравствену заштиту деце и омлади-
не Војводине. Неонатални скрининг на цистичну фиброзу обух-
ватиће све новорођене бебе у Војводини.

Здравље деце, омладине и жена током трудноће, порођаја и ма-
теринства, је један од приоритета система здравствене заштите 
Републике Србије, утврђено је Уредбом о Националном програму 
здравствене заштите жена, деце и омладине (‘’Службени гласник 
РС’’, број 28/09). Популационе групације на које се наведени Про-
грам односи су: жене у вези са планирањем породице, трудноћом, 
порођајем и материнством; новорођенчад и одојчад; деца до навр-
шене четврте године живота; деца предшколског и млађег школ-
ског узраста; омладина до пунолетства; млади после пунолетства 
до 26 година. Програм има за циљ очување и унапређење здравља 
применом мера и активности примарне, секундарне и терцијарне 
превенције, засноване на доказима. 

У оквиру једне од програмских целина наведеног Програма- 
Здравствене заштите новорођене деце и одојчади с посебним ос-
вртом на смањење перинаталне, неонаталне и смртности одојча-
ди утврђен је специфични циљ: Очување здравља новорођеног 
детета у складу с максималним потенцијалом на рођењу.

За остваривање овог циља предвиђена је, између осталог и 
следећа активност:пре отпуста из породилишта новорођене деце, 
узимање узорака за лабораторијски скрининг на конгениталну 
хипотиреозу и фенилкетонурију. Предвиђено ја да спровођење 
лабораторијске дијагностике скрининг метода и евентуална до-
пунска испитивања врши Институт за здравствену заштиту мајке 
и детета Србије и Институт за здравствену заштиту деце и омла-
дине Војводине.

Планом здравствене заштите из обавезног здравственог оси-
гурања у Републици Србији за 2013. годину (‘’Службени гласник 
РС’’, број 1/13), у поглављу здравствених потреба у болничкој 
здравственој заштити у области превентивне здравствене заш-
тите утврђено је да су здравствене потребе новорођенчади на 
неонатологији, између осталог лабораторијски скрининг на ра-
ном откривању фенилкетонурије и хипотиреозе до петог дана по 
рођењу код све деце на неонатологији (фенилкетонурија се дијаг-
ностикује код око 10 случајева, а хипотиреоидизам у 30 случајева 
на 100.000 деце). Наведени Програм и План у оквиру неонаталног 
скрининга нису предвидели скрининг на цистичну фиброзу. 

Правилником о садржају и обиму права на здравствену заш-
титу из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 
2013. годину (‘’Службени гласник РС’’, број 124/12), скрининг 
фенилкетонурије и хипотиреоидизма предвиђени су у оквиру 
превентивних мера у области здравствене заштите. Неонатални 
скрининг на цистичну фиброзу није обухваћен наведеним Пра-
вилником у оквиру превентивних мера у области здравствене 
заштите. 

Пилот студија неонаталног скрининга на цистичну фиброзу 
се у Аутономној Покрајини Војводини спроводи се од августа 
2009. године. Пилот студију реализује Институт за здравствену 
заштиту деце и омладине Војводине, а финансира Покрајински 
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију. 
Пилот студија је спровођена у оквиру неонаталног скрининга 
на фенилкетонурију и хипотиреозу и у 2012. години број скри-
нингом прегледане деце је износио 10.776-ро новорођене деце. 
Решењем Министарства здравља од 14.05.2009. године дозвољава 
се Инстутуту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине 
да у пружању здравствене заштите уводи нову здравствену тех-
нологију-неонатални скрининг на цистичну фиброзу као научно 
доказану, проверену и безбдену здравствену технологију. 

У 2012. години Покрајински секретаријат за здравство, со-
цијалну политику и демографију обезбедио је и средства за 
увођење молекуларно генетских метода детекције на Институту 
за здравствену заштиту деце и омладине Војводине набавком од-
говарајућих апарата и потрошног материјала -детекцију мутације 
CFTR гена који узрокују цистичну фиброзу у молекуларно-генет-
ској лабораторији Института. Наиме, молекуларна детекција му-
тације гена поставља дијагнозу цистичне фиброзе и финализује 
дијагностички алгоритам започет неонаталним скринингом. 
Решењем Министарства здравља од 5. марта 2013. године доз-
вољава се Институту за здравствену заштиту деце и омладине 

Војводине да у пружању здравствене заштите уведе нову здрав-
ствену технологију-детекцију мутација CFTR гена на цистичну 
фиброзу.  Институт за јавно здравље Војводине у мишљењу на 
допуну Плана рада Института за здравствену заштиту деце и ом-
ладине Војводине од 16.07.2013. године којим се предвиђа спро-
вођење биохемијских анализа у циљу неонаталног скрининга на 
цистичну фиброзу, наводи да имајући у виду значај раног откри-
вања цистичне фиброзе и да је решењем Министарства здравља 
Институту одобрено увођење ове технологије, наведена допуна 
плана рада се може прихватити као основа за склапање уговора 
о анексирању са Филијалом Републичког фонда за здравствено 
осигурање.  Филијала за Јужно Бачки округ Републичког фон-
да за здравствено осигурање будући да неонатални скрининг на 
цистичну фиброзу и детекција мутација CFTR гена на цистичну 
фиброзу нису обухваћени у оквиру превентивних мера у области 
здравствене заштите које су прописане Правилником о садржају 
и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравстве-
ног осигурања и о партиципацији за 2013. годину упутила је Ин-
ститут за здравствену заштиту деце и омладине Војводине да се 
за обезбеђење финансијских средстава за спровођење наведеног 
скрининга обрати оснивачу.

Скринингом на цистичну фиброзу у оквиру пилот студије од 
2009. године до сада је обухваћено 40.000 новорођенчади. Откри-
вено је седморо оболеле деце код које је болест генетски потврђе-
на и тиме превенирана рана органска оштећења и смањени трош-
кови терапије. Деца се редовно контролишу и лече код пулмолога 
на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводи-
не, а њихов раст и развој, уз одговарајућу терапију, теку уредно.

Према досадашњим резултатима пилот студије у Аутономној 
Покрајини Војводини, учесталост јављања цистичне фиброзе из-
носи око 1:5500 новорођенчади. Да би се статистички одредила 
тачну инциденцију (са интервалом поверења ЦИ 95%) у Ауто-
номној Покрајини Војводини потребно је да се скрининг уради 
код 70 000 новорођенчади. Током 2012. године на Институту за 
здравствену заштиту деце и омладине Војводине уведена је ген-
ска дијагностика цистичне фиброзе, одређивањем 36 најчешћих 
мутација, чиме је дијагностика ове болести употпуњена. Резул-
тати пилот студије неонеталног скрининга на цистичну фибро-
зу публиковани су у стручним часописима и на конгресима и у 
бази података су Европског удружења за цистичну фиброзу. Ус-
вајањем програма неонаталног скрининга на цистичну фиброзу 
на територији Аутономне Покрајине Војводине досадашњи пилот 
пројекат добиће трајан карактер и омогућити потпуни обухват 
свих новорођених беба у Војводини овим методом дијагностико-
вања цистичне фиброзе.  

Приказ и анализа постојеће ситуације: 
Цистична фиброза је најчешћа генетска, аутосомно рецесивна 

болест људи беле расе. То је хронична, прогресивна, мултисис-
темска болест која у првом реду захвата плућа и панкреас. Болест 
плућа доводи до учесталих инфекција плућног паренхима, хро-
ничне колонизације бактеријама, настанка бронхиектазија и теш-
ке деструкције плућа. Током раног детињства болест се испоља-
ва као тешка малапсорпција и малнутриција. Као компликација 
болести, временом се јавља оштећење свих органских система, 
настаје дијабетес мелитус, остеопороза, артропатија, оштећење 
срца. Код дечака постоји примарни недостатак вас деференса. До 
сада је идентификовано око 1500 мутација CFTR гена. Полови-
ном XX века, када је болест откривена, деца оболела од цисти-
чне фиброзе су умирала током прве године живота. Данас, раном 
дијагностиком, побољшаним лечењем, просечан век оболелих је 
у просеку око 40 година, а у земљама које су увеле неонатални 
скрининг, знатно је продужен животни век оболелих, побољшан 
квалитет живота оболелих и њихових породица. 

Последњих 30 година, у бројним земљама света спроводи 
се рано откривање оболелих путем неонаталног скрининга на 
цистичну фиброзу. Скрининг је прво уведен на Новом Зеланду, 
појединим регионима Европе, а од 2000. године бројне земље 
Европске Уније, све државе Сједињених Америчких Држава, 
Русија, поједине земље Јужне Америке су увеле у редовну про-
цедуру ову дијагностичку методу. Скрининг се спроводи реги-
онално (23 регионална скрининга у Европи), или све чешће као 
национални програм. У току су припреме за увођење скринин-
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га у Словенији, Бугарској, Мађарској. Инциденција оболелих од 
цистичне фиброзе у Европи се креће од 1:1700 (Ирска)– 1:6369 
(Република Чешка).

Корист раног постављања дијагнозе цистичне фиброзе је ви-
шеструка:

- рано лечење и праћење оболелих - ране терапијске ин-
тервенције

- боље је преживљавање оболелих, дужи и квалитетнији 
живот, до пре тридесет година болест се завршавала ле-
тално у раном детињству. Данас, раним постављањем 
дијагнозе, побољшавањем квалитета лечења, сталним 
контролама просечан животни век оболелих у развије-
ним земљама је повећан и износи око 40 година, а сма-
тра се да ће деца која су рођена данас, код које је дијагно-
за постављена неонаталним скринингом доживети пету 
и шесту деценију

- спорије оштећење плућа, боља плућна функција 
- превенција малнутриције, боља ухрањеност и раст деце
- смањен број хоспитализација
- мањи трошкови лечења деце која су откривена неонатал-

ним скринингом: лечење 50% оболелих након скрининга 
кошта < 1000$/годишње по пацијенту, док су трошкови 
лечења уколико је дијагноза постављена касније током 
детињства код 75% пацијената изнад 10 000 $ / годишње 
по пацијенту. 

- откривање оболелих сиблинга, код којих до тада није по-
стављена дијагноза CF

- тренд опадања инциденције болести
- дијагностиковање веома благих форми болести које се 

касно испољавају благим формама болести, врло често 
само стерилитетом

- планирање породице (путем генетског саветовања, пре-
натална дијагностика)

Циљеви, активности, методологија реализације и индикатори 
програма неонаталног скрининга на цистичну фиброзу на тери-
торији Аутономне Покрајине Војводине   Војводине

Општи циљеви
- рано откривање оболелих од цистичне фиброзе у неонатал-

ном узрасту
- спровођење скрининга код све новорођене деце у Аутономној 

Покрајини Војводини

Специфични циљеви
- рано спровођење терапијских интервенција пре настанка ире-

верзибилних промена на органима
- продужавање живота оболелих
- побољшање квалитета живота оболелих и њихових породи-

ца
- утврђивање инциденције оболелих од цистичне фиброзе у 

Војводини
- утврђивање најчешћих мутација CFTR гена у нашој попула-

цији
- смањивање броја оболелих путем генетског саветовања

Активности програма
- упознавање медицинских радника у породилиштима о неона-

талном скринингу на цистичну фиброзу
- информисани пристанак за мајке које желе да се овај скри-

нинг уради код њихових беба
- прикупљање узорака крви за Гатријев (Guthrie) тест у породи-

лиштима (исти узорак крви се користи за овај и друга два скри-
нинга на хипотиреозу и фенилкетонурију који су oбавезни)

- транспорт узорака на Институт за здравствену заштиту деце 
и омладине Војводине, где већ постоји обучено особље за спро-
вођење скрининга

- након постављања дијагнозе болест се потврђује генетским 
испитивањем

- пријем новодијагностиковане деце на болничко лечење током 
кога се спроводе детаљне почетне претраге, укључује терапија, 
обавља детаљан разговор са родитељима о природи болести и на-
чину даљег лечења

- редовне контроле и лечење оболелих
- писање и подношење шестомесечних извештаја о резултати-

ма скрининга
Методологија спровођења програма
- скрининг се спроводи по тачно утврђеном протоколу 
- протокол представља двоструко одређивање имунореакти-

вног трипсиногена (IRT/IRT) из капиларне крви новорођенчета, 
у првој и по потреби 4. недељи живота

- у првој недељи живота, у оквиру Гатријевог (Guthrie) теста 
врши се одређивање имунореактивног трипсиногена (IRT)

- рачунају се граничне вредности (на 99.перцентилу) као ре-
ферентне. У случају повишених вредности 1. IRT изнад 99.пцт, 
одређује се други IRT у 4. недељи живота. Уколико су вреднос-
ти IRT и тада изнад референтних, скрининг је позитиван. То још 
увек не значи постојање болести.

- у случају позитиваног скрининга дијагноза болести се поста-
вља одређивање хлорида у зноју (Cl у зноју)

- уколико су вредности хлорида у зноју повишене дете је обо-
лело (изнад 60ммоl/L). Уколико су вредности Cl у зноју интер-
медијерних вредности (30-60мм0l/L), ради потврде или искључи-
вања болести ради се идентификација 36 најчешћих миутација 
CFTR гена

- код свих оболелих ради се идентификација мутација CFTR 
гена на Институту за здравствену заштиту деце и омладине.

Индикатори
Реализација програма ће се пратити кроз задате индикаторе: 

извршене лабораторијске анализе за дијагностиковање цистичне 
фиброзе у планираном обиму код новорођенчади и набавку  апа-
рата за биохемијско одређивање хлорида у зноју. 

Финансијска средства потребна за реализацију програма
Укупан износ средстава потребан за реализацију програма не-

онаталног скрининга на цистичну фиброзу на територији Ауто-
номне Покрајине Војводине  у 2013. години износи 9.258.245,68 
динара. 

За спровођење неонаталног скрининга на цистичну фиброзу код 
све новорођенчади у Војводини (око 17 000 годишње) и утврђи-
вање најчешћих мутација CFTR гена (36 мутација PCR методом), 
потребно је 8.253.463,00 динара. Део трошкова за неонатални 
филтер папир за Гатри (Guthrie) тест није урачунат у наведени 
износ, јер се за први IRT користе узорци крви са филтер папира 
у склопу друга два неонатална скрининга (скрининг на фенилке-
тонурију и хипотиреозе), који нису део овог програма. Опрема за 
одређивање хлорида у зноју, који се раде у оквиру скрининга на 
Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине 
користи се од 1967. године. Набавком новог, савременог апарата 
за биохемијско одређивање хлорида у зноју поступак одређивања 
хлорида у зноју би се одређивао лакше, са већом прецизношћу. 
Трошкови набавке новог апарата за одређивање хлорида у зноју 
износе 798 000 динара.

Начин распоређивања и коришћења средстава за спровођење 
програма неонаталног скрининга на цистичну фиброзу на тери-
торији Аутономне Покрајине Војводине  дат је у табели 1.

Табелa 1.

- у динарима

Ред.
број Назив трошкова Цена са ПВД-ом Учешће у %

1. Трошкови набавке реагенса и лабораторијског материјала 8.253.463,68 89,15

1.1. Трошкови набавке реагенса и лабораторијског материјала 8.253.463,68

2. Трошкови накнада за рад особља 206.782,00 2,23
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2.1. Трошкови нето накнада за рад особља за четири месеца 134.000,00

2.2. Припадајући порези и доприноси 72.782,00

  3. Трошкови набавке опреме 798.000,00 8,62

3.1. Апарат за биохемијско одређивање хлорида у зноју 798.000,00

УКУПНО: 9.258.245,68 100,0

Средства за реализацију програма неонаталног скрининга на 
цистичну фиброзу на територији Аутономне Покрајине Војводи-
не планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџе-
ту Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину (‘’Службени 
лист АПВ’’, број 39/12), активност 01-Унапређење услова за ле-
чење, планираних на позицији 223 раздела 7-Покрајински секре-
таријат за здравство, социјалну политику и демографију. 

686.

На основу члана 16. став 2., у вези са ставом 1. тачка 3. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о јавном предузећу за просторно и урба-
нистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војво-
дине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 4/13) и чл. 33. и 35. 
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр 4/10)  

Влада Аутономне Покрајине Војводине, нa седници одржаној 
28. августа 2013. године,  д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег програма по-
словања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко плани-
рање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
за 2013. годину, које је донео Управни одбор Јавног предузећа за 
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 
урбанизам Војводине“ Нови Сад, на XXVII седници одржаној 23. 
августа 2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-70/2013
Нови Сад, 28. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

687.

На основу члaна 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не („Сл. лист АПВ“, број 4/2010), а у вези са чланом 1. алинеја 4) 
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких пра-
ва над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист 
АПВ“, број18/2010) и члана 44. Законa о култури („Службени гла-
сник РС“, број 72/2009), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
нa седници одржаној 28. августа 2013. године,  д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Изменe и допунe Програма рада Завода за 
културу Војводине за 2013. годину, који је донео Управни одбор 
Завода, на 23. седници одржаној 29. јула 2013. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-626/2013
Нови Сад, 28. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

688.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Сл. лист АПВ», број 4/2010), а у вези са чланом 1. алинеја 4) 
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких пра-
ва над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист 
АПВ“, број18/2010) и члана 44. Законa о култури („Службени гла-
сник РС“, број 72/2009), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
нa седници одржаној 28. августа 2013. године,  д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Изменe и допунe Финансијског плана За-
вода за културу Војводине за 2013. годину, којe је донео Управни 
одбор Завода, на 23. седници одржаној 29. јула 2013. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-126/2013
Нови Сад, 28. август 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

689.

На основу Правилника o додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице 
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обла-
сти основног и средњег образовања и области ученичког стандар-
да („Службени лист АПВ“, бр. 7/13), Покрајински секретаријат за 
образовање, управу и националне заједнице расписује 

КОНКУРС
 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
 ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

 У АП ВОЈВОДИНИ ЗА ДРУГУ ПОЛОВИНУ
 2013. ГОДИНЕ

Покрајински секретаријат за образовање, управу и нацио-
налне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) ће, у складу 
са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, 
бр. 39/12 и 26/13), Финансијским планом и финансијским могућ-
ностима у буџетској 2013. години, суфинансирати  програме и 
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пројекте у области основног и средњег образовања на територији 
АП Војводине. Укупна средства предвиђена за доделу по овом 
конкурсу износе 9.832.501,00 динара. 

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета АП Војводине за 2013. годину.

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

А) Установе основног и средњег образовања 

1. за програме и пројекте основног образовања – 
2.700.034,00 динара,

2. за програме и пројекте средњег образовања – 2.274.649,00 
динара.

Наведена средства намењена су за:

· накнаде из буџета за образовање, као што су такмичења 
ученика из наставних предмета, едукативни кампови и 
сусрети ученика,  остваривање и успостављање међуре-
гионалне и међународне сарадње, за остваривање про-
грама безбедности ученика, за увођење билингвалне 
наставе, неговање матерњег језика припадника нацио-
налних заједница и очување њихове традиције, осавре-
мењавање обавезног, изборног и факултативног наста-
вног рада;

· услуге информисања, као што су штампање билтена, ча-
сописа, публикација, као и штампање монографија пово-
дом обележавања јубилеја; 

· материјал за образовање и
· услуге усавршавања запослених у виду едукације наста-

вног кадра кроз учешће на семинарима, саветовањима. 

Право учествовања на Конкурсу имају установе основног и 
средњег образовања на територији АП Војводине чији је оснивач 
Република Србија и АП Војводина.

Б) Невладине организације

1. за програме и пројекте на нивоу основног образовања – 
2.651.412,00 динара,

2. за програме и пројекте на нивоу средњег образовања – 
2.206.406,00 динара. 

Наведена средства намењена су за:

· унапређивање нивоа основног и средњег образовања и 
васпитања у АП Војводини;

· обезбеђивање услова за подизање квалитета образо-
вања;

· дотирање стручних скупова и семинара из области обра-
зовања и васпитања;

· дотирање такмичења из наставних предмета чији су ини-
цијатори невладине организације;

· остваривање и успостављање међурегионалне и међуна-
родне сарадње у области образовања и васпитања, 

· дотирање реализације пројеката у циљу осавремења-
вања наставних планова и програма, увођења иновација 
у обавезном, изборном и факултативном наставном про-
цесу и слободним активностима, и 

· дотирање пројеката који имају за циљ неговање ма-
терњег језика припадника националних заједница и очу-
вање традиције.  

Право учествовања на Конкурсу имају невладине организације 
са седиштем на територији АП Војводине.

ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

I Расподела средстава врши се на основу следећих крите-
ријума:

1. значај програма и пројекта за развој основног и 
средњег образовања у АП Војводини;

2. трошкови, који су потребни за програме и пројекте 
који се реализују током текуће 2013. године;

3. постојање других извора за финансирање програма 
и пројеката;

4. да је подносилац пријаве са успехом реализовао про-
граме и пројекте из претходних година за финанси-
рање и суфинансирање из буџета АП Војводине и да 
је поднео програмски и финансијски извештај о њи-
ховој реализацији са доказима о наменском и зако-
нитом коришћењу одобрених средстава; 

5. да је програм и пројекат усмерен према већем броју 
крајњих корисника;

6. да програм и пројекат може претежно да се реали-
зује до краја текуће буџетске године;

II Подносилац пријаве, уз Упитник, треба да приложи:

1. фотокопију регистрације установе код надлежног 
органа са описом    делатности за коју је установа 
(невладина организација) регистрована;

2. фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју. 

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

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од 
стране овлашћених лица и пријаве које нису предмет Конкурса. 

Средства за суфинансирање програма и пројеката у области ос-
новног и средњег образовања ће се додељивати за оне програме и 
пројекте који ће се претежно реализовати до краја  2013. године.

 Учесници конкурса који не припадају јавном сектору, а који-
ма буду одобрена средства на Конкурсу, пре преноса средстава 
из буџета, морају отворити посебан наменски динарски рачун 
код Управе за трезор за та средства, који се укључује у систем 
консолидованог рачуна трезора, у року који ће им бити одређен 
приликом обавештавања о резултатима конкурса. Учесницима 
конкурса којима буду одобрена средства, а који не буду отворили 
посебан наменски динарски рачун у наведеном року, неће бити 
пренета средства, односно сматраће се да им средства на Конкур-
су нису ни додељена.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Рок за подношење пријава на Конкурс је 20. септембар 2013. 
године. 

Захтеви се подносе у писменој форми искључиво на конкурс-
ном обрасцу Секретаријата (Упитник), који треба да буде  оверен 
и потписан од стране овлашћеног лица подносиоца захтева. 

Пријаве са  потребном документацијом  се подносе на адресу:  
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 

заједнице – „Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у 
области основног и средњег oбразовања у АП Војводини за другу 
половину 2013. године“

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад 
Образац упитника се може преузети на званичној Web презен-

тацији Покрајинског секретаријата за образовање, управу и наци-
оналне заједнице: www.ounz.vojvodina.gov.rs

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце захтева.

БРОЈ: 128-451-2710/2013-01/1
ДАТУМ:  28. августа 2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor, s.r.

(мр Андор Дели)

690.

На основу члана 6. став 1. и члана 9. Одлуке о изменама Одлуке 
о додели признања ‘’Др Ђорђе Натошевић’’ (‘’Службени лист АП 
Војводине’’, број 10/2010), Покрајински секретаријат за образо-
вање, управу и националне заједнице  расписује  
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К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ‘’ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ’’

 ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

I

Право учешћа на конкурсу за доделу признања ‘’Др Ђорђе 
Натошевић’’ (у даљем тексту: Признање) имају предшколске 
установе, основне и средње школе са седиштем у Аутономној 
Покрајини Војводини и васпитачи, наставници, педагози и пси-
холози запослени у тим установама.

Пријаву на конкурс могу поднети самостално предшколске 
установе, основне и средње школе, наставници, васпитачи, педа-
гози и психолози у овим установама, или их за доделу Признања 
могу предложити ученици, родитељи, органи локалне самоупра-
ве, стручна удружења и друга правна и физичка лица.

Учесник на конкурсу, односно предлагач подноси доказе о ис-
пуњавању услова из конкурса.

Доказе о испуњености услова и прилоге уз пријаву подносилац 
доставља у целости у електронској форми (највише на 3DVD или  
5 CD-a). 

II

Признање се додељује за изузетне резултате остварене приме-
ном савремених метода у васпитно-образовном раду и настави, 
у претходне две школске године, на подручјима: предшколског 
васпитања и образовања; наставе; радa са обдареном децом 
предшколског узраста и обдареним ученицима, као и онима 
који заостају у савладавању садржаја васпитно-образовног рада 
и садржаја наставног градива; слободних активности са децом 
предшколског узраста и ученицима; стручног усавршавања вас-
питача, наставника и сарадника; професионалне оријентације 
ученика; сарадњe са родитељима; културне и јавне делатности и 
сарадњe са ужом и широм друштвеном заједницом; руковођењa, 
организацијe и обезбеђивањa квалитета рада установе; унапређи-
вањa толеранције и прихватањa различитости, инклузивног об-
разовања и у другим областима у оквиру основне делатности 
установе. 

III

Пословник о раду Одбора за доделу признања ‘’Др Ђорђе На-
тошевић’’, са подручјима рада и елементи за вредновање постиг-
нутих резултата за доделу Признања, заједно са обрасцима за 
пријаву на конкурс, доступни су на интерент адреси Покрајин-
ског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице  
www.ounz.vojvodina.gov.rs. 

IV

Пријава, односно предлог за доделу признања по конкурсу 
садржи: податке о предложеном или пријављеном кандидату 
(предшколској установи, школи, васпитачу, наставнику, педагогу 
или психологу); основне податке о предлагачу; прилоге и подат-
ке о постигнутим резултатима у школској 2011/2012 и 2012/2013. 
години, за свако подручје образовно-васпитног рада које се вред-
нује, у складу са Пословником о раду одбора.

V

Конкурс је отворен од 1. септембра  до 30. септембра  2013 го-
дине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријава, односно предлог за доделу признања, са доказима 

и прилозима, доставља се Покрајинском секретаријату за об-
разовање, управу и националне заједнице, поштом,  на адресу: 
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице, Булевар Михајла Пупина 16, 21000  Нови Сад (са напо-
меном: за Конкурс за доделу признања ‘’Др Ђорђе Натошевић’’). 

Све додатне информације могу се добити на телефон, број: 
021/487-41 83

691.

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012-пре-
чишћен текст) , члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, 
број 39/2012 и 26/13-ребаланс), и Програма распореда и ко-
ришћења средстава из прихода од приватизације за 2013. годину, 
за подршку малим и средњим предузећима и предузетницима 
у Аутономној Покрајини Војводини (у даљем тексту: Програм), 
утврђеним решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 
401-3118/2013 од 14.08.2013.године, Покрајински секретаријат за 
привреду, запошљавање и равноправност полова,  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  МАЛИМ И СРЕДЊИМ 

ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ИЗ СЕКТОРА 
ПРОИЗВОДНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ИНТЕРЕСА

 ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДЕ У
 АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова,  додељује бесповратна средства у износу од 
17.549.900,00 динара, обезбеђеним Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. го-
дину, Активност 05 - Подршка програмима развоја привреде, 
предузетништва, малих и средњих предузећа, 454 - субвенције 
приватним предузећима, 4541-текуће субвенције приватним 
предузећима у износу од 7.000.000,00 динара и 4542-капиталне 
субвенције приватним предузећима у износу од 10.549.900,00 ди-
нара. 

Јавни позив за доделу средстава  представља основ за добијање 
де минимис државне помоћи.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА : 
Средства су намењена за субвенционисање набавке опреме  

и  репроматеријала, у циљу  обнове,  покретања и унапређења 
производње и  смањења утицаја  економске кризе на постојеће 
послове. 

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА:
1. Право пријављивања имају мали и средњи привред-

ни субјекти из сектора производних делатности  са те-
риторије АП Војводине (у даљем тексту: привредни 
субјекти).

2. Привредним субјектима у тешкоћама не може се додели-
ти de minimis  државна помоћ  у смислу члана 95. став 
2. тачка 3., Уредбе о правилима за доделу државне по-
моћи (‘’Службени гласник РС’’, бр. 13/10, 100/11,91/12 и 
37/13).

3. Привредни субјект корисник државне помоћи дужан је 
да достави писану изјаву о свим другим de minimis  др-
жавним помоћима које су му додељене у текућој и прет-
ходне две фискалне године у смислу чл. 97 став 1. Уред-
бе о правилима за доделу државне помоћи (‘’Службени 
гласник РС’’, бр. 13/10, 100/11,91/12 и 37/13 ).

4. Пријаве  се подносе на обрасцима, који се могу преузети  
са сајта  www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са припадајућом 
документацијом, достављају у затвореној коверти на ад-
ресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошља-
вање и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина број 16, са назнаком на лицу коверте: 
‘’Не отварати - пријава на Конкурс из области МСПП’’, 
поштом или лично преко писарнице покрајинских орга-
на.

Подносилац пријаве доставља следећу документацију: решење 
о регистрацији подносиоца пријаве, фотокопију решења о ПИБ-у, 
попуњен образац пријаве, буџет.

Предност при одлучивању о додели средстава имају привредни 
субјекти који доставе  и мишљење референтне научне установе о 
оправданости доделе средстава.

5. Рок за подношење пријаве је  05. 09. 2013. године.
6. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разма-

трати. као ни пријаве подносилаца који нису испунили 
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раније уговорену обавезу а уговорена обавеза је исте-
кла, према Покрајинском секретаријату за привреду, за-
пошљавање и равноправност полова.

7. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса  објавиће 
се на сајту Секретаријата, након чега су Корисници сред-
става  у обавези да пре закључења Уговора, отворе по-
себан наменски рачун код Управе за трезор а по осно-
ву Уговора о додели средстава, предају Секретаријату  
средства обезбеђења уговорних обавеза и то: две исто-
ветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима и 
додатно средство обезбеђења по избору:

■ хипотеку првог реда на непокретности двоструко 
веће вредности од износа субвенције или

■ гаранцију банке у вредности износа субвенције.

Информације у вези са Јавним позивом могу се добити у 
Секретаријату  на телефон 021/487-4248

692.

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012-пре-
чишћен текст) и члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, 
број 39/2012 и 26/13-ребаланс), Покрајински секретаријат за при-
вреду, запошљавање и равноправност полова,  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

НЕПРОФИТНИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА 
ГРАЂАНА   ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА
БРОЈ : 133-401-3191/2013

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова,  додељује бесповратна средства у износу од 
2.500.000,00 динара (словима:двамилионапетстохиљада динара) 
обезбеђеним Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2013. годину, активност 12 - на 
економској класификацији  4819 – дотације осталим непрофит-
ним институцијама, из извора финансирања 01 00 Приходи из 
буџета, непрофитним организацијама/удружењима грађана ради 
реализације пројеката из области равноправности полова.

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА: 
- Подршка активностима у вези са обукама ради лакшег 

проналажења посла, стицање нових знања и вештина, 
промовисање женског  предузетништва ;  

- Подршка програмима и активностима којима се 
унапређује политичка партиципација жена;

- Подршка програмима којима се промовише родна рав-
ноправност, нарочито јавним акцијама и кампањама за 
подизање свести о теми родне равноправности

УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају непрофитне организа-

ције/ удружења грађана са територије АП Војводине које 
својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Кон-
курса.

2. Подносилац може аплицирати само са једним пројек-
том, а висина тражених средстава не може бити већа од 
150.000,00 динара (стопедесетхиљададинара).

3. Непрофитне организације/ удружења грађана    са те-
риторије АП Војводине, која нису испунила раније уго-
ворену обавезу а уговорена обавеза је истекла, према 
Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање 
и равноправност полова, изузети су од права на доделу 
средстава.

4. Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасци-
ма, који се могу преузети  са сајта  www.spriv.vojvodina.
gov.rs, и са припадајућом документацијом, достављају у 
затвореној коверти на адресу: Покрајински секретари-
јат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, са на-

знаком на лицу коверте: ‘’Не отварати - пријава на Кон-
курс из области равноправности полова’’, поштом или 
лично преко писарнице покрајинских органа.

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:  решење 
о регистрацији подносиоца пријаве,  фотокопију решења о ПИБ-у, 
попуњен конкурсни образац уз опис пројекта, буџет пројекта.

5. Рок за подношење пријаве је  01. ОКТОБАР  2013.
6. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разма-

трати.
7. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса  објавиће 

се на сајту Секретаријата, након чега су Корисници сред-
става  у обавези да пре закључења Уговора, отворе по-
себан наменски рачун код Управе за трезор а по осно-
ву Уговора о додели средстава, предају Секретаријату  
бланко соло меницу, са меничним овлашћењем,  регис-
тровану у својој пословној банци, на име гаранције уред-
ног извршавања  обавеза.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату  
на телефон 021/487-4609.

693.

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (“Службени лист АПВ”, број 40/2012-пре-
чишћен текст) и члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину (“Служ-
бени лист АПВ”, број 39/2012 и 26/13-ребаланс) Покрајински се-
кретаријат за привреду,запошљавање и равноправност полова,
р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА

 ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА  НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ 
И  МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА  У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ
  КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ 

СЕПТЕМБАР - ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

У циљу унапређења конкурентности војвођанске привреде на 
европском и домаћем тржишту, као и подршке организацијама 
од интереса за привредни развој АП Војводине, Покрајински се-
кретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 
у оквиру активности 10, економска класификација 4541 Текуће 
субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 
– Приходи из буџета, са укупним износом од 5.000.000,00 динара, 
рефундираће трошкове учешћа привредних субјеката са подручја 
АП Војводине  на сајмовима у Европи и  међународним сајмови-
ма  у Републици Србији, који се одржавају у периоду септембар 
- децембар  2013. године.

Услови Конкурса
1. Право учешћа на Конкурсу имају мали и средњи привредни 

субјекти и предузетници, који се баве производном и туристич-
ком делатношћу, извозници или потенцијални извозници, који ће 
у периоду  септембар - децембар 2013. године, излагати на сајмо-
вима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији ( 
у даљем тексту: излагачи)

Право учешћа на Конкурсу имају излагачи који нису у теш-
коћама и то само за прво учешће на одређеном сајму.

2. По овом Конкурсу  рефундираће се до 50% следећи трошко-
ви  излагача на сајмовима:

· трошкови закупа, опремања и вођења штанда;
· трошкови припреме и штампања пропагандног мате-

ријала за наступ на наведеном сајму
Максимални износи рефундације за сајмове износе:

· до 50% цене закупа, опремања и вођења штанда по изла-
гачу, а највише до 500.000,00 динара за сајмове у Европи 
и 400.000,00 динара за међународне сајмове у Републи-
ци Србији 

· до 50% цене припреме и штампања пропагандног мате-
ријала, а највише до 50.000,00 динара за сајмове у Евро-
пи и 30.000,00 динара за међународне сајмове у Републи-
ци Србији 
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3. Пријаве на Конкурс подносе се на обрасцу Упитника, који 
се могу преузети  са сајта    www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са при-
падајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на 
адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 
равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупи-
на број 16, са назнаком на лицу коверте: ‘’Не отварати - прија-
ва на Конкурс за сајмове’’, поштом или лично преко писарнице 
покрајинских органа.

4. Рок за подношење пријаве је  09. 09.  2013. године.
5. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати, 

као ни пријаве излагача који нису    испунили раније уговорену 
обавезу а уговорена обавеза је истекла, према Покрајинском се-
кретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова.

6. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса  објавиће се 
на сајту Секретаријата, након чега су                Корисници средстава  
у обавези да пре закључења Уговора, отворе посебан наменски 
рачун код Управе за трезор. 

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретари-
јату  на телефон 021/487-4489.

694.

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 40/2012-пре-
чишћен текст), члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ”, 
бр.39/2012 и 26/2013-ребаланс), Покрајински секретаријат за при-
вреду, запошљавање и равноправност полова, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
 ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
 АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА
 И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова, (у даљем тексту Секретаријат) додељује 
бесповратна средства у укупном износу од 30.000.000,00 дина-
ра обезбеђеним Покрајинском скупштинском одлуком о буџету 
Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину, активност 07- 
Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у Аутономној 
Покрајини Војводини, за унапређење и развој електронских ко-
муникација и информационог друштва на територији АП Војво-
дине.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА ЈЕ СУФИНАНСИРАЊЕ УСПОСТА-
ВЉАЊА:

1. Хотспот локација у општинама и градовима у АП Војво-
дини које ће грађанима омогућити слободан приступ ин-
тернету (VOJVODINA HOTSPOT)

Општине/градови могу конкурисати за највише 5 хотспот ло-
кација. За ову тачку конкурса висина тражених средстава не може 
бити већа од 100.000,00 динара по хотспот локацији. Средства су  
опредељена са циљем да  омогуће грађанима коришћење једне 
или више хотспот локација за јавни бесплатан приступ интерне-
ту. Општина/град је дужан да уз пријаву на конкурс достави идеј-
ни или главни пројекат, као и да обезбеди све неопходне услове 
и сагласности за успостављање хотспот локација. Бесповратна 
средства се могу користити искључиво за успостављање хотспот 
локација. Општина/град је дужна да  успостављене  локације одр-
жава у функционалном стању.

Хотпост локација у смислу овог конкруса је: главни трг, шета-
лиште, парк, отворени простор аутобуске и железничке станице, 
јавни простор испред општинске управе, јавна плажа, јавна ту-
ристичка локација, јавна места од историјског и културног зна-
чаја и друге значајне локације. 

2. Система видео надзора на раскрсницама ради побољ-
шања безбедности саобраћаја и грађана – градска видео-
надзорна мрежа (СИГУРАН ГРАД)  

Средства су намењена за успостављање система видео надзора 
на раскрсницама са надзорним центром. За ову тачку конкурса 
висина тражених средстава не може бити већа од 1.700.000,00 
динара. Општина/град је дужан да уз пријаву на конкурс доста-
ви идејни или главни пројекат, обезбеди све неопходне услове 
и сагласности за успостављање градске видеонадзорне мреже, 
омогући успостављање надзорног центра и везу са надлежном 
полицијском управом. Општина/град су дужни да успостављени 
систем видеонадзора одржава у функционалном стању.

3. Система видео надзора у образовним установама ради 
повећања безбедности ученика (БЕЗБЕДНА ШКОЛА)

Систем видеонадзора по овој тачки конкурса је могуће импле-
ментирати у основне и средње школе. Општина/град је дужан 
да уз пријаву на конкурс достави идејни или главни пројекат, 
сагласност образовне установе за реализацију пројекта као и да 
омогући успостављање надзорног центра у образовној установи. 
За ову тачку конкурса висина тражених средстава не може бити 
већа од 500.000,00 динара по образовној установи.

Рок за реализацију  активности по свим тачакама конкурса је 
6 месеци.

УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са 

територије Аутономне Покрајине Војводине, за суфина-
сирање по свим тачакама конкурса;

2. Општина/град је дужна да уз пријаву на конкурс доста-
ви Одлуку органа локалне самоуправе о      реализацији 
и суфинансирању пројекта; 

3. Пријаве на конкурс подносе се на конкурсним обрасци-
ма, који се могу преузети са сајта (www.spriv.vojvodina.
gov.rs), и са припадајућом документацијом, достављају у 
затвореној коверти

на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање 
и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупи-
на број 16, са назнаком : ‘’Не отварати - пријава на Конкурс  из 
области електронских комуникација и информационог друштва 
‘’, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.

4. Конкурс је отворен до 30.10.2013. године
5. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разма-

трати.
6. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће 

се на сајту Секретаријата, након чега ће се са Корисни-
цима средстава закључивати уговори

7.  У циљу побољшања функционалности хотспот локација 
и система видеонадзора Секретаријат ће на

својој страници (www.spriv.vojvodina.gov.rs) објавити 
техничке препоруке.

Информације у вези са  Конкурсом  могу  се добити позивом на 
бројеве 021/4874316, 487 4324.

695.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
Републике Србије“, број 99/2009), чланова 21. и 48. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине“, број 40/2012 – Пречишћен текст) а 
у вези члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник Републике Србије“, број 24/2011) и овлашћења покрајин-
ског секретара (Решење број: 129-031-76/2012-1 од 16. јула 2012. 
године) у поступку давања сагласности за именовање вршиоца 
дужности директора Центра за социјални рад општине Нови Бе-
чеј,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Ставља се ван снаге Решење о давању сагласности за именовање 
Игора Вујовића, дипломираног дефектолога-олигофренолога из 
Новог Бечеја на функцију вршиоца дужности директора Центра 
за социјални рад општине Нови Бечеј, број: 129-022-431/2013 од 
14. јуна 2013. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војвводине“.



29. август 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 32 - Страна 1041

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број: 022-622/2013
Нови Сад, 28. август 2013. године

По овлашћењу
покрајинског секретара

подсекретар
Новка Мојић, с.р.

696.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
Републике Србије“, број 99/2009), чланова 21. и 48. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине“, број 40/2012 – Пречишћен текст) а 
у вези члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник Републике Србије“, број 24/2011) и овлашћења покрајин-
ског секретара (Решење број: 129-031-76/2012-1 од 16. јула 2012. 
године) у поступку давања сагласности за именовање вршиоца 
дужности директора Центра за социјални рад општине Нови Бе-
чеј,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Ставља се ван снаге Решење о давању сагласности за именовање 
Игора Вујовића, дипломираног дефектолога-олигофренолога из 
Новог Бечеја на функцију вршиоца дужности директора Центра 
за социјални рад општине Нови Бечеј, број: 129-022-431/2013 од 
14. јуна 2013. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војвводине“.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број: 022-622/2013
Нови Сад, 28. август 2013. године

По овлашћењу
покрајинског секретара

подсекретар
Новка Мојић, с.р.

697.

Национални савет мађарске националне мањине (у даљем 
тексту: Савет), на основу члана 22. тачка 1. Закона о националним 
саветима националних мањина („Службени гласник Републике 
Србије“, број 72/2009), члана 7. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о ближем  уређивању појединих питања службене употребе 
језика и писама националних мањина на територији Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине“, број 8/2003, 9/2003 – испр. и 18/2009 – измена назива, 
и „Службени гласник Републике Србије“, број 69/2010 – одлука 
УС), као и члана 16. став 1. тачка х. и члана 48. став 1. Статута 
Савета (усвојеног 20. октобра 2011. године под бројем Х/56/2011) 
на својој XXXV редовној седници одржаној 31. јула 2013. Године 
доноси

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ МАЂАРСКИХ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ 

МЕСТА

- пречишћени текст

Члан 1.

Утврђује се листа традиционалних назива насељених места на 
мађарском језику на територији локалних самоуправа, у којима је 
мађарски језик у службеној употреби, и то:

Р/б Назив општине на срп-
ском језику

Назив насељеног места на српском 
језику

Назив општине на 
мађарском језику

Назив насељеног места на 
мађарском језику

1. Ада Ада Ada Ada

  Ада Мол Ada Mohol

  Ада Оборњача Ada Völgypart

  Ада Стеријино Ada Valkaisor

  Ада Утрине Ada Törökfalu

2. Бач Бач Bács Bács

  Бач Бачко Ново Село Bács Bácsújlak

  Бач Бођани Bács Bogyán

  Бач Вајска Bács Vajszka

  Бач Плавна Bács Palona

  Бач Селенча Bács Bácsújfalu

3. Бачка Топола Бачка Топола Topolya Topolya

  Бачка Топола Бајша Topolya Bajsa

  Бачка Топола Панонија Topolya Pannónia

  Бачка Топола Средњи Салаш Topolya Szurkos

  Бачка Топола Мићуново Topolya Karkatur

  Бачка Топола Горња Рогатица Topolya Felsőroglatica

  Бачка Топола Бачки Соколац Topolya Cserepes

  Бачка Топола Криваја Topolya Krivaja

  Бачка Топола Гунарош Topolya Gunaras

  Бачка Топола Богараш Topolya Bogaras
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  Бачка Топола Кавило Topolya Kavilló

  Бачка Топола Оборњача Topolya Völgypart

  Бачка Топола Томиславци Topolya   

  Бачка Топола Победа Topolya   

  Бачка Топола Багремово Topolya Brazília

  Бачка Топола Мали Београд Topolya Kisbelgrád

  Бачка Топола Зобнатица Topolya Zobnatica

  Бачка Топола Карађорђево Topolya   

  Бачка Топола Ново Орахово Topolya Zentagunaras

  Бачка Топола Његошево Topolya   

  Бачка Топола Светићево Topolya   

  Бачка Топола Пачир Topolya Pacsér

  Бачка Топола Стара Моравица Topolya Bácskossuthfalva

4. Бечеј Бечеј Óbecse Óbecse

  Бечеј Бачко Градиште Óbecse Bácsföldvár

  Бечеј Бачко Петрово Село Óbecse Péterréve

  Бечеј Милешево Óbecse Drea

  Бечеј Радичевић Óbecse   

5. Бела Црква Бела Црква Fehértemplom Fehértemplom

  Бела Црква Банатска Паланка Fehértemplom Palánk

  Бела Црква Банатска Суботица Fehértemplom Krassószombat

  Бела Црква Врачев Гај Fehértemplom Varázsliget

  Бела Црква Гребенац Fehértemplom Gerebenc

  Бела Црква Добричево Fehértemplom Udvarszállás

  Бела Црква Дупљаја Fehértemplom Temesváralja

  Бела Црква Јасеново Fehértemplom Jaszenova

  Бела Црква Кајтасово Fehértemplom Gajtás

  Бела Црква Калуђерово Fehértemplom Szőlőshegy

  Бела Црква Крушчица Fehértemplom Körtéd

  Бела Црква Кусић Fehértemplom Kusics

  Бела Црква Црвена Црква Fehértemplom Vöröstemplom

  Бела Црква Чешко Село Fehértemplom Csehfalva

6. Чока Чока Csóka Csóka

  Чока Врбица Csóka Egyházaskér

  Чока Јазово Csóka Hódegyháza

  Чока Остојићево Csóka Tiszaszentmiklós

  Чока Падеј Csóka Padé

  Чока Санад Csóka Szanád

  Чока Црна Бара Csóka Feketetó

  Чока Банатски Моноштор Csóka Kanizsamonostor

7. Кањижа Кањижа Magyarkanizsa Magyarkanizsa

  Кањижа Адорјан Magyarkanizsa Adorján

  Кањижа Велебит Magyarkanizsa   

  Кањижа Војвода Зимоњић Magyarkanizsa   

  Кањижа Мале Пијаце Magyarkanizsa Kispiac

  Кањижа Мартонош Magyarkanizsa Martonos

  Кањижа Мали Песак Magyarkanizsa Kishomok

  Кањижа Ором Magyarkanizsa Orom

  Кањижа Долине Magyarkanizsa Völgyes

  Кањижа Ново Село Magyarkanizsa Újfalu

  Кањижа Трешњевац Magyarkanizsa Oromhegyes

  Кањижа Тотово Село Magyarkanizsa Tóthfalu
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  Кањижа Хоргош Magyarkanizsa Horgos

8. Кикинда Кикинда Nagykikinda Nagykikinda

  Кикинда Банатска Топола Nagykikinda Töröktopolya

  Кикинда Банатско Велико Село Nagykikinda Szenthubert

  Кикинда Башаид Nagykikinda Basahíd

  Кикинда Иђош Nagykikinda Tiszahegyes

  Кикинда Мокрин Nagykikinda Mokrin

  Кикинда Наково Nagykikinda Nákófalva

  Кикинда Нови Козарци Nagykikinda Nagytószeg

  Кикинда Руско Село Nagykikinda Kisorosz

  Кикинда Сајан Nagykikinda Szaján

9. Ковачица Ковачица Antalfalva Antalfalva

  Ковачица Дебељача Antalfalva Torontálvásárhely

  Ковачица Идвор Antalfalva Udvar

  Ковачица Падина Antalfalva Nagylajosfalva

  Ковачица Путниково Antalfalva   

  Ковачица Самош Antalfalva Számos

  Ковачица Уздин Antalfalva Újozora

  Ковачица Црепаја Antalfalva Cserépalja

10. Ковин Ковин Kevevára Kevevára

  Ковин Баваниште Kevevára Homokbálványos

  Ковин Гај Kevevára Gálya

  Ковин Делиблато Kevevára Deliblát

  Ковин Дубовац Kevevára Dunadombó

  Ковин Шумарак Kevevára Emánueltelep

  Ковин Мало Баваниште Kevevára Kisbálványos

  Ковин Мраморак Kevevára Homokos

  Ковин Плочица Kevevára Kevepallós

  Ковин Скореновац Kevevára Székelykeve

11. Кула Кула Kúla Kúla

  Кула Крушчић Kúla Veprőd

  Кула Липар Kúla Lipár

  Кула Нова Црвенка Kúla   

  Кула Руски Крстур Kúla Bácskeresztúr

  Кула Сивац Kúla Szivác

  Кула Црвенка Kúla Cservenka

12. Мали Иђош Мали Иђош Kishegyes Kishegyes

  Мали Иђош Ловћенац Kishegyes Szikics

  Мали Иђош Фекетић Kishegyes Bácsfeketehegy

13. Нова Црња Нова Црња Magyarcsernye Magyarcsernye

  Нова Црња Александрово Magyarcsernye   

  Нова Црња Војвода Степа Magyarcsernye   

  Нова Црња Радојево Magyarcsernye Klári

  Нова Црња Српска Црња Magyarcsernye Szerbcsernye

  Нова Црња Тоба Magyarcsernye Tóba

14. Нови Бечеј Нови Бечеј Törökbecse Törökbecse

  Нови Бечеј Бочар Törökbecse Bocsár

  Нови Бечеј Кумане Törökbecse Kumán

  Нови Бечеј Ново Милошево Törökbecse Beodra – Karlova 

15. Нови Кнежевац Нови Кнежевац Törökkanizsa Törökkanizsa

  Нови Кнежевац Банатско Аранђелово Törökkanizsa Oroszlámos

  Нови Кнежевац Ђала Törökkanizsa Gyála



Страна 1044 - Број 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 29. август 2013.

  Нови Кнежевац Мајдан Törökkanizsa Majdány

  Нови Кнежевац Рабе Törökkanizsa Rábé

  Нови Кнежевац Филић Törökkanizsa Firigyháza

  Нови Кнежевац Подлокањ Törökkanizsa Podlokány

  Нови Кнежевац Сигет Törökkanizsa Sziget

  Нови Кнежевац Српски Крстур Törökkanizsa Szerbkeresztúr

16. Нови Сад Нови Сад Újvidék Újvidék

  Нови Сад Бегеч Újvidék Begecs

  Нови Сад Будисава Újvidék Budiszava

  Нови Сад Буковац Újvidék Bukovác

  Нови Сад Ветерник Újvidék Veternik

  Нови Сад Каћ Újvidék Káty

  Нови Сад Кисач Újvidék Kiszács

  Нови Сад Ковиљ Újvidék Kabol

  Нови Сад Лединци Újvidék Ledinci

  Нови Сад Петроварадин Újvidék Pétervárad

  Нови Сад Руменка Újvidék Piros

  Нови Сад Сремска Каменица Újvidék Kamenica

  Нови Сад Степановићево Újvidék   

  Нови Сад Футог Újvidék Futak

  Нови Сад Ченеј Újvidék Csenej

17. Оџаци Оџаци Hódság Hódság

  Оџаци Бачки Брестовац Hódság Szilberek

  Оџаци Бачки Грачац Hódság Szentfülöp

  Оџаци Богојево Hódság Gombos

  Оџаци Дероње Hódság Dernye

  Оџаци Каравуково Hódság Karavukova

  Оџаци Лалић Hódság   

  Оџаци Ратково Hódság   

  Оџаци Српски Милетић Hódság Militics

18. Пландиште Пландиште Zichyfalva Zichyfalva

  Пландиште Банатски Соколац Zichyfalva Biószeg

  Пландиште Барице Zichyfalva Szentjános

  Пландиште Велика Греда Zichyfalva Györgyháza

  Пландиште Велики Гај Zichyfalva Nagygáj

  Пландиште Дужине Zichyfalva Szécsenfalva

  Пландиште Јерменовци Zichyfalva Ürményháza

  Пландиште Купиник Zichyfalva   

  Пландиште Маргита Zichyfalva Nagymargita

  Пландиште Лаудановац Zichyfalva Laudon

  Пландиште Марковићево Zichyfalva Torontálújfalu

  Пландиште Милетићево Zichyfalva Rárós

  Пландиште Стари Лец Zichyfalva Óléc

  Пландиште Хајдучица Zichyfalva Istvánvölgy

19. Сечањ Сечањ Szécsány Szécsány

Сечањ Банатска Дубица Szécsány Kismargita

Сечањ Бока Szécsány Bóka

Сечањ Јарковац Szécsány Árkod

Сечањ Јаша Томић Szécsány Módos

Сечањ Бусење Szécsány Káptalanfalva

Сечањ Конак Szécsány Kanak

Сечањ Крајишник Szécsány Istvánfölde
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Сечањ Неузина Szécsány Nezsény

Сечањ Сутјеска Szécsány Szárcsa

Сечањ Шурјан Szécsány Surján

20. Сента Сента Zenta Zenta

  Сента Горњи Брег Zenta Felsőhegy

  Сента Торњош Zenta Tornyos

  Сента Богараш Zenta Bogaras

  Сента Кеви Zenta Kevi

21. Сомбор Сомбор Zombor Zombor

 Сомбор АлексдаШантић Zombor Sári

  Сомбор Бачки Брег Zombor Béreg

  Сомбор Бачки Моноштор Zombor Monostorszeg

  Сомбор Бездан Zombor Bezdán

  Сомбор Гаково Zombor Gádor

  Сомбор Дорослово Zombor Doroszló

  Сомбор Кљајићево Zombor Kerény

  Сомбор Колут Zombor Küllőd

  Сомбор Растина Zombor   

  Сомбор Риђица Zombor Regőce

  Сомбор Светозар Милетић Zombor Nemesmilitics

  Сомбор Станишић Zombor Őrszállás

  Сомбор Стапар Zombor Sztapár

  Сомбор Телечка Zombor Bácsgyulafalva

  Сомбор Чонопља Zombor Csonoplya

22. Србобран Србобран Szenttamás Szenttamás

  Србобран Надаљ Szenttamás Nádalja

  Србобран Турија Szenttamás Turia

23. Суботица Суботица Szabadka Szabadka

  Суботица Бајмок Szabadka Bajmok

  Суботица Мишићево Szabadka   

  Суботица Бачки Виногради Szabadka Királyhalom

  Суботица Биково Szabadka Békova

  Суботица Горњи Таванкут Szabadka Felsőtavankút

  Суботица Доњи Таванкут Szabadka Alsótavankút

  Суботица Љутово Szabadka Mérges

  Суботица Хајдуково Szabadka Hajdújárás

  Суботица Шупљак Szabadka Ludas

  Суботица Ђурђин Szabadka Györgyén

  Суботица Келебија Szabadka Kelebia

  Суботица Мала Босна Szabadka Kisbosznia

  Суботица Нови Жедник Szabadka Újzsednik

  Суботица Стари Жедник Szabadka Nagyfény

  Суботица Палић Szabadka Palics

  Суботица Чантавир Szabadka Csantavér

  Суботица Бачко Душаново Szabadka Dusanovó

  Суботица Вишњевац Szabadka Visnyevác

24. Темерин Темерин Temerin Temerin

  Темерин Бачки Јарак Temerin Járek

  Темерин Сириг Temerin Szőreg

25. Тител Тител Titel Titel

  Тител Вилово Titel Tündéres

  Тител Гардиновци Titel Dunagárdony
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  Тител Лок Titel Sajkáslak

  Тител Мошорин Titel Mozsor

  Тител Шајкаш Titel Sajkásszentiván

26. Врбас Врбас Verbász Verbász

  Врбас Бачко Добро Поље Verbász Kiskér

  Врбас Змајево Verbász Ókér

  Врбас Косанчић Verbász   

  Врбас Куцура Verbász Kucora

  Врбас Равно Село Verbász Újsóvé

  Врбас Савино Село Verbász Torzsa

27. Вршац Вршац Versec Versec

  Вршац Ватин Versec Versecvát

  Вршац Велико Средиште Versec Nagyszered

  Вршац Влајковац Versec Temesvajkóc

  Вршац Војводинци Versec Vajdalak

  Вршац Вршачки Ритови Versec   

  Вршац Гудурица Versec Temeskutas

  Вршац Загајица Versec Fürjes

  Вршац Избиште Versec Izbiste

  Вршац Јабланка Versec Almád

  Вршац Куштиљ Versec Mélykastély

  Вршац Мали Жам Versec Kiszsám

  Вршац Мало Средиште Versec Kisszered

  Вршац Марковац Versec Márktelke

  Вршац Месић Versec Meszesfalu

  Вршац Орешац Versec Homokdiód

  Вршац Павлиш Versec Temespaulis

  Вршац Парта Versec Párta

  Вршац Потпорањ Versec Porány

  Вршац Ритишево Versec Réthely

  Вршац Сочица Versec Temesszőllős

  Вршац Стража Versec Temesőr

  Вршац Уљма Versec Homokszil

  Вршац Шушара Versec Fejértelep

28. Зрењанин Зрењанин Nagybecskerek Nagybecskerek

  Зрењанин Арадац Nagybecskerek Aradác

  Зрењанин Банатски Деспотовац Nagybecskerek Ernőháza

  Зрењанин Бело Блато Nagybecskerek Erzsébetlak

  Зрењанин Ботош Nagybecskerek Botos

  Зрењанин Елемир Nagybecskerek Elemér

  Зрењанин Ечка Nagybecskerek Écska

  Зрењанин Јанков Мост Nagybecskerek Jankahíd

  Зрењанин Клек Nagybecskerek Begafő

  Зрењанин Книћанин Nagybecskerek Rezsőháza

  Зрењанин Лазарево Nagybecskerek Lázárföld

  Зрењанин Лукино Село Nagybecskerek Lukácsfalva

  Зрењанин Лукићево Nagybecskerek Zsigmondfalva

  Зрењанин Меленци Nagybecskerek Melence

  Зрењанин Михајлово Nagybecskerek Szentmihály

  Зрењанин Орловат Nagybecskerek Orlód

  Зрењанин Перлез Nagybecskerek Perlasz

  Зрењанин Стајићево Nagybecskerek Óécska
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  Зрењанин Тараш Nagybecskerek Tiszatarrós

  Зрењанин Томашевац Nagybecskerek Tamáslaka

  Зрењанин Фаркаждин Nagybecskerek Farkasd

  Зрењанин Чента Nagybecskerek Csenta

29. Житиште Житиште Begaszentgyörgy Begaszentgyörgy

  Житиште Банатски Двор Begaszentgyörgy Udvarnok

  Житиште Банатско Вишњићево Begaszentgyörgy Vida

  Житиште Банатско Карађорђево Begaszentgyörgy   

  Житиште Бегејци Begaszentgyörgy Torák

  Житиште Међа Begaszentgyörgy Párdány

  Житиште Нови Итебеј Begaszentgyörgy Magyarittabé

  Житиште Равни Тополовац Begaszentgyörgy Katalinfalva

  Житиште Српски Итебеј Begaszentgyörgy Szerbittabé

  Житиште Торда Begaszentgyörgy Torda

  Житиште Хетин Begaszentgyörgy Tamásfalva

  Житиште Честерег Begaszentgyörgy Csősztelek

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања, а објавиће се у 
„Службеном листу АП Војводине“.

Национални савет мађарске националне мањине

Ев. број: Х/11/2013
Дана: 31. јула 2013.

Др Тамаш Корхец мл, с.р.
председник

Жолт Варкоњи, с.р.
секретар

698.

На основу члана 5. став 3. Одлуке о додели признања ‘’Др Ђорђе 
Натошевић’’ (‘’Службени лист АПВ’’, број: 8/2001 и 10/2010), Од-
бор за доделу признања ‘’Др Ђорђе Натошевић’’, на седници одр-
жаној  29. августа 2013. године, донео је

П О С Л О В Н И К

ОДБОРА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА
 ‘’ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ’’

Члан 1. 

Овим пословником се ближе уређују: услови учешћа на конкур-
су, начин достављања предлога за доделу признања ‘’Др Ђорђе 
Натошевић’’ (у даљем тексту: признање), мерила и поступци при 
вредновању и одабиру предложених кандидата, начин рада Одбо-
ра за доделу признања (у даљем тексту: Одбор) и друга питања. 

Члан 2.

Право учешћа на конкурсу за доделу признања имају предш-
колске установе,  основне и средње школе чије је седиште у Ауто-
номној Покрајини Војводини и васпитачи, наставници, педагози 
и психолози запослени у тим установама.

Члан 3.

Признање се додељује за изузетне резултате остварене приме-
ном савремених метода у васпитно-образовном раду и настави 
на подручјима: предшколског васпитања и образовања; обра-
зовно-васпитног рада у основним и средњим  школама; радa са 
обдареном децом предшколског узраста и обдареним ученицима 
са изузетним способностима, као и онима који заостају у савла-
давању садржаја васпитно-образовног рада и садржаја наставног 
градива; слободних активности са децом предшколског узраста 

и ученицима; стручног усавршавања васпитача, наставника и са-
радника; професионалне оријентације ученика; сарадњe са роди-
тељима; културне и јавне делатности и сарадњe са ужом и широм 
друштвеном заједницом; руковођењa, организацијe и обезбеђи-
вањa квалитета рада установе; унапређивањa толеранције и при-
хватањa различитости и у другим областима у оквиру основне 
делатности установе. 

Члан 4.

Мерила за доделу признања, која су саставни део овог послов-
ника су квалитативни и квантитативни показатељи постигнутог 
успеха у различитим подручјима васпитно-образовног рада ус-
танове у целини, васпитача, наставника, педагога или психолога 
појединачно. 

Степен постигнутог резултата, исказан бодовно за наведена 
подручја из члана 3. овог пословника, а за појединачне кандидате 
из претходног става овог члана, утврђује Одбор на основу анали-
зе достављених предлога.

Члан 5.

Приликом разматрања предлога за доделу признања, Одбор 
може да ради, у зависности од броја приспелих пријава, подељен 
у радне групе или на други одговарајући начин, по предлогу 
председника Одбора.

Приликом разматрања предлога  вреднује се степен постигну-
тих резултата кандидата и саставља се писмени извештај. Писме-
ни извештај садржи: предлог бодова за свако подручје васпитно-
образовног рада, предлог добитника признања и образложење. 
Писмени извештаји о свим пријављеним кандидатима се разма-
трају на седници Одбора. 

Члан 6.

Одбор ради у седницама. 

Седницу заказује и њом председава председник Одбора. 

Председник Одбора се стара о расписивању конкурса, о при-
преми и раду седнице, предлаже дневни ред седнице и стара се о 
извршавању одлука које доноси Одбор. 

Позив на седницу, са предлогом дневног реда, доставља се чла-
новима Одбора најкасније осам дана пре одржавања седнице. 

Одбор бира заменика председника Одбора из реда својих чла-
нова, који замењује председника у случају његове одсутности. 
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Одбор пуноважно одлучује када седници присуствује већина 
чланова Одбора, а одлуке доноси већином гласова чланова Од-
бора. 

Члан 7.

Рад Одбора је јаван.

Одбор може донети одлуку да рад појединих седница буде за-
творен за јавност. 

О раду одбора води се записник. Записник садржи, датум и ме-
сто одржавања седнице; време трајања седнице; имена присутних 
и одсутних чланова Одбора; имена осталих присутних; утврђени 
дневни ред; начин на који су закључене поједине тачке дневног 
реда; одлуке које су донете са образложењем и друге битне по-
датке. 

Члан 8.

Конкурс за доделу признања расписује покрајински орган уп-
раве  надлежан за област образовања (у даљем тексту: Секретари-
јат), објављује га у електронском облику на сајту Секретаријата.

Конкурс се објављује на српском, мађарском, румунском, ру-
синском, словачком и хрватском језику.

Конкурс садржи: услове за кандидатуру и доделу признања, 
време трајања конкурса, право предлагања, садржај пријаве, по-
требне прилоге и начин доставе пријаве. 

Члан 9.

Предлог-пријава за доделу признања доставља се Секретари-
јату путем писарнице или поштом, препорученом пошиљком у 
складу са условима наведеним у Конкурсу.

Предлог – пријава за доделу признања по конкурсу садржи: 
податке о предложеном или пријављеном кандидату (предшкол-
ска установа, школа, васпитач, наставник, педагог или психолог); 
основне податке о предлагачу; прилоге и податке за свако под-
ручје образовно-васпитног рада које се вреднује у складу са овим 
Пословником. 

Члан 10.

По закључењу конкурса Секретаријат информише чланове Од-
бора о приспелим предлозима за доделу признања, броју благов-
ремених и потпуних, односно неблаговремених и/или непотпу-
них пријава и осталим битним подацима. 

Члан 11.

Предлози – пријаве за конкурс, који нису благовремено доста-
вљени Одбор не разматра.

Непотпуне предлоге – пријаве по конкурсу Одбор ће размотри-
ти уколико оцени да из приложене документације може да се 
утврди степен остваривања и постигнути резултати у васпитно-
образовном раду кандидата. 

У циљу утврђивања чињеничног стања, чланови Одбора, могу 
извршити непосредан увид у рад, резултате и постигнућа одређе-
ног кандидата у поступку доношења одлуке о додели признања, 
обиласком установе-кандидата или васпитача, наставника, педа-
гога или психолога на радном месту.

Члан 12.

На основу предлога радне групе Одбор утврђује укупан број 
бодова за сваког кандидата, од 0 до 100. Кандидату који је пости-
гао 80 или више бодова, може се доделити признање. 

Одлуку о додели признања, са образложењем, доноси Одбор, 
између кандидата који испуњавају услове прописане Одлуком о 
додели признања и овим пословником, узимајући у обзир могућ-

ност да се сваке године додели признање најмање једном васпи-
тачу, једном наставнику разредне наставе и једном наставнику 
предметне наставе, као најважнијим носиоцима васпитно-обра-
зовног рада.

Члан 13.

Признање може да се додели истој установи или васпитачу, 
наставнику, педагогу или психологу, по протеку пет школских 
година од претходне доделе признања.

Члан 14.

Приликом утврђивања постигнутих резултата разматрају се 
резултати постигнути у претходне две школске године у односу 
на годину у којој је објављен конкурс.

Члан 15.

Признање се може доделити члану Одбора тек по истеку две 
школске године од школске године у којој му је престало члан-
ство у Одбору. 

У поступку одлучивања о додели признања установи чији је 
представник (директор, члан управног или школског одбора или 
запослени) члан Одбора, исти, приликом одлучивања, нема право 
гласа. 

Члан 16.

Признање се свечано уручује добитницима. 

Признање уручује руководилац Секретаријата, председник 
Одбора и/или лице које овласти Одбор. 

Добитнику признања уручује се одлука о додели са облазло-
жењем. 

Предшколска установа

Члан 17.

Признање може добити предшколска установа која је у по-
следње две школске године постигла изузетне резултате у сле-
дећим подручјима:

- руковођење, организација и обезбеђивање квалитета
са додељених, од 0 до 5 бодова,

- реализација програма предшколског васпитања и обра-
зовања применом савремених метода и облика васпитно 
образовног рада, дидактичких средстава и медија (оцена 
квалитета са аспекта модерне дидактичке и методичке 
теорије и праксе)

са додељених, од 0 до 20 бодова,

- развијање и реализација програма васпитног и образо-
вног рада са посебним нагласком на унапређивању толе-
ранције и дијалога, прихватања различитости: национал-
не, родне, верске и друге (програми, облици реализације, 
носиоци, резултати)

са додељених, од 0 до 6 бодова,

- отвореност установе и флексибилност програма за сву 
децу (инклузија)

са додељених, од 0 до 6 бодова,

- организација иновативних додатних програма рада са 
децом (број и врста, обухватност, квалитет програма, об-
лици и резултати)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

- организација едукативних програма за родитеље 
са додељених, од 0 до 4 бода,
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- степен стручне заступљености васпитача и стручних са-
радника у установи, према важећим нормативима (број 
оних који испуњавају услов у погледу стручне спреме, 
број оних који имају виши степен образовања од про-
писаног, број оних који немају прописану или потребну 
стручну спрему)

са додељених, од 0 до 10 бодова,

- сарадња са родитељима деце (облици сарадње, садржаји, 
носиоци и резултати)

са додељених, од 0 до 10 бодова,
- стручно усавршавање васпитача и стручних сарадника 

(облици, садржаји, носиоци и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- помоћ васпитачима и стручним сарадницима да наставе 
своје образовање (високо образовање, специјализација, 
магистартура или докторат у струци)

са додељених, од 0 до 3 бода,

- обухват деце која су учествовала на смотрама и такми-
чењима (број, област, ниво смотре или такмичења, по-
стигнути резултати, ко је децу припремао, проценат деце 
учесника у односу на укупан број деце у установи)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

- опремљеност установе савременим васпитним и об-
разовним медијима и степену и квалитету њиховог ко-
ришћења у раду са децом (који медији, ко их користи, 
резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- заступљеност истраживачког рада у установи у циљу 
унапређивања квалитета (теме истраживања, носиоци, 
резултати, корисници)

са додељених, од 0 до 3 бода,

- објављени радови васпитача и стручних сарадника и ак-
редитовани програми за стручно усавршавање васпитача 
и стручних сарадника (број радова или програма, теме, 
где су објављени, ко их је објавио, односно, када је до-
бијена акредитација)

са додељених, од 0 до 3 бода,

- функционално уређење установе, њене опреме и њеног 
окружења (ентеријер, игралишта, зелене површине и 
слично)

са додељених, од 0 до 6 бодова.

Васпитач у предшколској установи

Члан 18.

Признање може добити васпитач у предшколској установи који 
је у последње две школске године постигао изузетне резултате у 
следећим подручјима:

- планирање, програмирање и обезбеђивање квалитета 
(вредновање, самовредновање, тимски рад)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- васпитно – образовни рад у установи уз примену савре-
мених метода и облика рада, разноврсних дидактичких 
средстава и медија ( оцена квалитета рада са аспекта мо-
дерне дидактичке и методичке теорије и праксе, резулта-
ти) 

 са додељених, од 0 до 15 бодова,

- развијање и реализацију програма васпитно - образовног 
рада са посебним нагласком на унапређивање толеран-
ције и дијалога, прихватања различитости: националне, 
родне, верске и друге (програми, облици реализације, 
носиоци, резултати)

са додељених, од 0 до 15 бодова,

- лична отвореност и професионална/програмска  флекси-
билност за сву децу (деца       са сметњама и тешкоћама 
у развоју, маргинализоване групе, инклузија)

са додељених, од 0 до 10 бодова,

- развијање и примена иновативних додатних активности 
и програма рада са децом (број и врста, обухватност, ква-
литет програма, облици и резултати)

са додељених, од 0 до 10 бодова,
- организација развојних и едукативних програма за са-

радњу са родитељима (облици сарадње, садржаји, носи-
оци и резултати)

са додељених, од 0 до 10 бодова,

- сопствено стручно усавршавање акредитованим програ-
мима  (облик, обим, садржај, носиоци и резултати)

са додељених, од 0 до 10 бодова,

- настављање свог стручног образовања (високо обра-
зовање, специјализација, магистартура или докторат у 
струци)

са додељених, од 0 до 3 бода,

- припремање и учествовање са децом на смотрама и 
такмичењима установа (број, област, ниво смотре или 
такмичења, постигнути резултати, ко је децу припремао, 
проценат деце учесника у односу на укупан број деце у 
групи)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

- извођење или учешће у истраживачком раду у установи 
или ван ње, а у областима везаним за  васпитно – обра-
зовни процес, положај и развој деце предшколског узра-
ста у циљу унапређивања квалитета рада (теме истражи-
вања, улога васпитача у тим истраживањима,  носиоци, 
резултати, корисници)

са додељених, од 0 до 3 бода,

- објављени радови васпитача и акредитовани програми 
за стручно усавршавање васпитача (број самосталних и 
групних радова или програма, теме, где су објављени, ко 
их је објавио, односно, када је добијена акредитација)

са додељених, од 0 до 3 бода,

- планирање, програмирање и извођење угледних актив-
ности у улози ментора будућим васпитачима или прак-
тичарима у процесу стицања основних и додатних ква-
лификација

са додељених, од 0 до 4 бода,

- допринос  уређењу установе, њене опреме и њеног ок-
ружења а са циљем стварања што бољих услова за бора-
вак, игру и учење деце (ентеријер, игралишта, зелене по-
вршине и слично)

са додељених, од 0 до 5 бодова.

Педагог у предшколској установи

Члан 19.

Признање може добити педагог у предшколској установи који 
је у последње две школске године постигао изузетне резултате у 
следећим подручјима:

– успостављање и развијање система самовредновања у 
предшколској установи (освешћивање, обука и укључи-
вање васпитача и родитеља  у самовредновање  устано-
ве)

са додељених, од 0 до 6 бодова,

– праћење, презентација  и обука васпитача за примену 
иновација у васпитно-образовном раду (које иновације, 
начин презентације и примене, резултати)

са додељених, од 0 до 10 бодова,

– обука васпитача за планирање, организовање, припре-
мање и извођење угледних васпитно-образовних актив-
ности са децом, уз примену савремених достигнућа ди-
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дактичке и методичке теорије и праксе (број таквих ак-
тивности, предмет, област, иновација, извођач, резулта-
ти)

са додељених, од 0 до 8 бодова,

– праћење и презентација нових теоријских и практичних 
знања из области педагогије (која нова знања, како их по-
пуларише, коме су намењена, резултати)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

– праћење и вредновање резултата васпитно-образовног 
рада са децом и предузете мере за његово побољшање 
(начин праћења, врста предузетих мера, садржаји, обли-
ци, резултати)

са додељених, од 0 до 9 бодова,

– праћење и вредновање резултата рада васпитача и преду-
зете мере за унапређење квалитета њиховог рада (начин 
праћења, садржаји, предузете мере, облици, резултати)

са додељених, од 0 до 9 бодова,

– значајан допринос инклузивности установе и васпитача 
у раду са децом са посебним потребама (врста доприно-
са, садржаји, облици, резултати са децом која имају сме-
тње у развоју, која су различита по некој карактеристици 
од остале деце, која су посебно надарена и сл.)

са додељених, од 0 до 10 бодова,

– развијање, прилагођавање и реализација програма за 
осамостаљивање деце и припрему за полазак у основну 
школу (у чему је допринос, обухват деце, са ким са-
рађује, резултати)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

– планирање, програмирање и реализација сарадње, педа-
гошког образовања родитеља и саветодавни рад са њима 
(садржаји, облици, резултати)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

– планирање, програмирање и реализација стручног уса-
вршавања васпитача, ауторство или коауторство у акре-
дитованим програмима стручног усавршавања за запо-
слене у образовању (садржаји, облици, резултати)

са додељених, од 0 до 9 бодова,

– истраживање и подстицање развоја добрих интерпер-
соналних односа међу децом, родитељима, васпитачи-
ма и другим учесницима у васпитно-образовном раду 
са посебним нагласком на унапређивању толеранције и 
дијалога, прихватања различитости: националне, родне, 
верске и друге (програми, облици реализације, носиоци, 
резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

– своје стручно усавршавање – групно и индивидуално 
(садржаји, облици, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

– даље образовање у струци (специјализација, магистрату-
ра, докторат)

са додељених, од 0 до 4 бода,

– истраживање педагошких аспеката васпитно-образо-
вног рада у установи или шира истраживања педагош-
ких појава (садржаји, облици, резултати)

са додељених, од 0 до 4 бода.

Психолог у предшколској установи

Члан 20.

Признање може добити психолог у предшколској установи који 
је у последње две школске године постигао изузетне резултате у 
следећим подручјима:

– успостављање и развијање система самовредновања у 
предшколској установи (освешћивање, обука и укључи-

вање васпитача и родитеља  у самовредновање  устано-
ве)

са додељених, од 0 до 6 бодова,

– праћење, презентацију и афирмативну примену актуел-
них психолошких сазнања значајних за унапређење вас-
питно-образовног рада са децом (која сазнања, на који 
начин афирмише и примењује, резултати)

са додељених, од 0 до 10 бодова,

– стручно усавршавање васпитача из области психологије 
(садржај, облици, резултати)

са додељених, од 0 до 9 бодова,

– психолошко саветовалиште за родитеље (садржаји, об-
лици, резултати)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

– праћење развоја деце и мере предузете за побољшање 
њиховог развоја (начин праћења, врста предузетих мера, 
садржаји, облици и резултати)

са додељених, од 0 до 8 бодова,

– сарадњу са породицом (теме, обухват)
са додељених, од 0 до 8 бодова,

– идентификацију деце са сметњама и тешкоћама у развоју 
и предлагање и предузимање мера за њихов бржи и ус-
пешнији развој и повећање инклузивних капацитета ус-
танове (како, које мере, са ким све сарађује, резултати)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

– идентификацију обдарене деце и мере предложене за 
њихов убрзани развој и повећање инклузивних капаци-
тета установе (како, које мере, са ким све сарађује, резул-
тати)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

– стварање услова за подршку психофизичком развоју 
деце и превентивни рад на очувању и унапређењу њихо-
вог менталног здравља (како, које мере, садржаји, обли-
ци, резултати)

са додељених, од 0 до 10 бодова,

– допринос развијању добрих интерперсоналних односа 
међу децом, васпитачима родитељима и другим учесни-
цима у васпитно-образовном раду (садржаји, облици, ре-
зултати)

са додељених, од 0 до 10 бодова,

– реализација програма васпитно - образовног рада са по-
себним нагласком на унапређивању толеранције и дија-
лога, прихватања различитости: националне, родне, 
верске и друге (програми, облици реализације, носиоци, 
резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

– своје стручно усавршавање – групно, индивидуално 
(садржаји, облици, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

– даље образовање у струци (специјализација, магистрату-
ра, докторат)

са додељених, од 0 до 4 бода,

– истраживање психолошких аспеката дечјег развоја, вас-
питно-образовног рада у установи или шира истражи-
вањима психичких појава везаних за предшколски уз-
раст, родитељство,  васпитно-образовни рад (садржај, 
облици, резултати)

са додељених, од 0 до 4 бода.
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Основна и средња школа

Члан 21.

Признање може добити основна или средња школа која је у по-
следње две школске године постигла изузетне резултате у сле-
дећим подручјима:

- планирање, организација, реализација и вредновање 
наставе, применом савремених наставних метода, обли-
ка наставног рада и медија (оцена квалитета наставе са 
аспекта модерне дидактичке и методичке теорије и прак-
се, резултати успеха ученика)

са додељених, од 0 до 8 бодoва,

- отвореност установе и флексибилности програма за сву 
децу (инклузија установе и заједнице)

са додељених, од 0 до 4 бода,

- остваривање услова за реализацију програма васпитног 
рада са посебним нагласком на развијање толеранције и 
дијалога, уопште, прихватања различитости: национал-
не, родне, верске и друге (услови, идеје и облици)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- вредновање услова, процеса и резултата из кључних об-
ласти, подручја, показатеља и (или) нивоа остварености

са додељених, од 0 до 4 бодa,

- обухват ученика, флуктоација и постигнут успех, од-
носно обухват ученика и корисника различитим програ-
мима (број ученика једне генерације, број који је завр-
шио школовање у тој школи, број оних који се осипају по 
разредима, број оних који су напустили школу, односно 
програми, облици реализације, носиоци, обухват, резул-
тати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- индентификација и рад са обдареним ученицима, додат-
на настава – број ученика, квалитет програма и организа-
ције, носиоци, резултат, посебни резултати у индивиду-
алном раду са обдареним ученицима и њиховој припре-
ми за убрзано напредовање; односно спрецифичне, по-
себне, индивидуалне и различите програме за талентова-
не ученике, односно ученике са сметњама и тешкоћама у 
развоју (број ученика, програми, носиоци, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- идентификација, помоћ и рад са ученицима који заостају 
у савладавању наставног програма (допунска настава – 
број ученика, квалитет организације наставе, степен ин-
дивидуализације, носиоци и резултати; односно програ-
ми, носиоци и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- организација и реализација слободних активности уче-
ника (број и врста слободних активности, обухватност, 
квалитет програма, облици и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- степен стручне заступљености наставника и сарадника у 
школи, према важећим нормативима (број оних који ис-
пуњавају услов у погледу стручне спреме, број оних који 
немају прописану или потребну стручну спрему)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- сарадња са родитељима ученика (облици сарадње, садр-
жаји, носиоци и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- модерна и ефикасна професионална оријентација учени-
ка (облици, садржаји, носиоци и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- стручно усавршавање наставника и сарадника школе 
(облици, садржаји, носиоци и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- помоћ наставницима и сарадницима да наставе своје об-
разовање (специјализација, магистартура, докторат, у 
струци)

са додељених, од 0 до 3 бода,

- број ученика који су учествовали на такмичењима разли-
читог нивоа и укљученост школе у друштвену заједницу 
(број, област, ниво талкмичења, постигнити резултати, 
ко је ученике припремао, врсте садржаја којима се шко-
ла укључивала у рад друштвене заједнице или органи-
зације, сврха ангажовања, обухват ученика, носиоци ак-
тивности)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- опремљеност школе савременим наставним медијима и 
специјализованом опремом и средствима, степен и ква-
литет њиховог коришћења у настави и другим облицима 
образовно-васпитног рада (који медији, опрема и сред-
ства, врста, број, оспособљеност наставника и сарадни-
ка за рад са медијима, опремом и средствима, ко их ко-
ристи, број корисника, резултати)  

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- квалитет програма васпитног рада и његове реализације 
са посебни освртом на неговање међунационалне толе-
ранције и уважавање различитости: националне, родне, 
верске и друге (облици реализације, обухват ученика, но-
сиоци, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- квалитет образовно-васпитног рада, посебно у погледу 
развијања иницијативе и креативности у раду  како на-
ставника, тако и ученика (облици и садржаји, носиоци, 
резултати) 

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- заступљеност истраживачког рада у школи (теме истра-
живања, носиоци, резултати, корисници)

са додељених, од 0 до 3 бода,

- објављени радови наставника и сарадника (број радова, 
теме, где су објављени, ко је објавио)

са додељених, од 0 до 3 бода,

- неговање естетске културе, развијање еколошке свести и 
оспособљавања ученика за заштиту животне средине

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- организација тимова и квалитет међуљудских односа  
са додељених, од 0 до 5 бодова.

Наставник разредне наставе

Члан 22.

Признање може добити наставник разредне наставе који је у 
последње две школске године постигао изузетне резултате у сле-
дећим подручјима:

- планирање, организација, реализација и вредновање 
наставе, применом савремених наставних метода, обли-
ка наставног рада и медија (оцена квалитета наставе са 
аспекта модерне дидактичке и методичке теорије и прак-
се, резултати успеха ученика, мишљење стручног акти-
ва, школског надзорника, увођење иновација у наставу)

са додељених, од 0 до 20 бодова,

- рад са обдареним ученицима (додатна настава, број уче-
ника, квалитет програма и организације, резултати; ин-
дивидуални рад са обдареним и њихово припремање за 
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убрзано напредовање – број ученика, квалитет програма 
и организације, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- помоћ ученицима који заостају у савладавању наставног 
градива – допунска настава (број ученика, квалитет орга-
низације наставе, степен индивидуализације, резултати)

са додељених, од 0 до 4 бодова,

- реализација програма васпитног рада са посебним на-
гласком на развијање мултикултуралности, толеранције 
и дијалога, међунационалне толеранције, родне равноп-
равности и поштовања различитости (програми, облици 
реализације, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- организација слободних активности ученика (које актив-
ности води, број ученика, квалитет програма и резулта-
ти)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- сарадња са родитељима ученика (облици сарадње, садр-
жаји и резултати)

са додељених, од 0 до 8 бодова

- сопствено стручно усавршавање, заједничко, индивиду-
ално, учешће на стручним саветовањима и семинарима 
у школи и ван ње, објављивање стручних радова у педа-
гошкој периодици и на скуповима, увођење иновација и 
израда дидактичког материјала, итд. (облици, садржаји, 
резултати)

са додељених, од 0 до 8 бодова

- даље образовање (специјализација, магистратура, докто-
рат – у струци)

са додељених, од 0 до 6 бодова,

- припремање ученика за такмичења и смотре (број, об-
ласт, постигнути резултати)

са додељених, од 0 до 8 бодова,

- истраживачки рад школе или шире; учешће наставника 
у истраживачком пројекту, организација сопственог ис-
траживања, допирнос истраживању и унапређивању вас-
питно-образовног процеса у школи и ван ње менторским 
радом, итд. (тема, улога наставника у том истраживању, 
резултати, корисници)

са додељених, од 0 до 8 бодова,

- неговање естетске културе, развијање еколошке свести и 
оспособљавање ученика за заштиту животне средине

са додељених, од 0 до 6 бодова,

- евалуација личних својстава наставника, дидактичко-
методичких компетенција и комуникације са ученици-
ма (достављена у оквиру Извештаја о самовредновању 
и вредновању рада школе)

са додељених, од 0 до 6 бодова,

- ангажовање на поштовању принципа инклузивног обра-
зовања

са додељених од 0 до 6 бодова.

У зависности од броја и врсте предлагача кандидата за доделу 
признања и приложених доказа за резултате по наведеним под-
ручјима рада и за квантитативне податке о постигнутим резулта-
тима, кандидату припада од 0 до 5 бодова. 

Наставник предметне наставе (у основној и средњој школи)

Члан 23.

Признање може добити наставник предметне наставе у основ-
ној и средњој школи који је у последње две школске године по-
стигао изузетне резултате у следећим подручјима:

- планирање, организација, реализација и вредновање 
наставе, применом савремених наставних метода, обли-
ка наставног рада и медија (оцена квалитета наставе са 

аспекта модерне дидактичке и методичке теорије и прак-
се, резултати успеха ученика, мишљење стручног акти-
ва, школског надзорника, увођење иновација у наставу)

са додељених, од 0 до 20 бодова,

- рад са обдареним ученицима (додатна настава, број уче-
ника, квалитет програма и организације, резултати; ин-
дивидуални рад са обдареним и њихово припремање за 
убрзано напредовање – број ученика, квалитет програма 
и организације, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова

- помоћ ученицима који заостају у савладавању наставног 
градива – допунска настава (број ученика, квалитет орга-
низације наставе, степен индивидуализације, резултати)

са додељених, од 0 до 4 бодова,

- реализација програма васпитног рада са посебним на-
гласком на развијање мултикултуралности, толерације и 
дијалога, међунационалне толерације, родне равноправ-
ности и поштовања различитости (програми, облици ре-
ализације, резулати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- организација слободних активности ученика (које актив-
ности води, број ученика, квалитет програма и резулта-
ти)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

- сарадња са родитељима ученика (облици сарадње, садр-
жаји и резултати)

са додељених, од 0 до 8 бодова,

- сопствено стручно усавршавање, заједничко, индивиду-
ално, учешће на стручним саветовањима и семинарима 
у школи и ван ње, објављивање стручних радова у педа-
гошкој периодици и на скуповима, увођење иновација и 
израда дидактичког материјала, итд. (облици, садржаји, 
резултати)

са додељених, од 0 до 8 бодова,

- даље образовање (специјализација, магистратура, докто-
рат – у струци)

са додељених, од 0 до 6 бодова,

- припремање ученика за такмичења различитог нивоа 
(број, област, ниво такмичења, постигнути резултати)

са додељених, од 0 до 8 бодова,

- истраживачки рад школе или шире; учешће наставника 
у истраживачком пројекту, организацију сопственог ис-
траживања, допирнос истраживању и унапређивању вас-
питно-образовног процеса у школи и ван ње менторским 
радом, итд. (тема, улога наставника у том истраживању, 
резултати, корисници)

са додељених, од 0 до 8 бодова,

- неговање естетске културе, развијање еколошке свести и 
оспособљавање ученика за заштиту животне средине

са додељених, од 0 до 6 бодова,

- евалуација личних својстава наставника, дидактичко-
методичких компетенција и комуникације са ученици-
ма (достављена у оквиру Извештаја о самовредновању 
и вредновању рада школе)

са додељених, од 0 до 6 бодова,

- ангажовање на поштовању принципа инклузивног обра-
зовања

са додељених, од 0 до 6 бодова.

У зависности од броја и врсте предлагача кандидата за доделу 
признања и приложених доказа за резултате по наведеним под-
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ручјима рада и за квантитативне податке о постигнутим резулта-
тима, кандидату припада од 0 до 5 бодова. 

Школски педагог

Члан 24.

Признање може добити школски педагог који је у последње 
две школске године постигао изузетне резултате у следећим под-
ручјима:

– успостављање и развијање система самовредновања у 
настави и школи у целини (освешћивање, обука и укљу-
чивање наставника, ученика  и родитеља  у самовредно-
вање  установе)

са додељених, од 0 до 6 бодова,

– праћење, презентација  и обука наставника за примену 
иновација у васпитно-образовном раду (које иновације, 
начин презентације и примене, резултати)

са додељених, од 0 до 10 бодова,

– планирање, организовање, припремање и извођење уг-
ледних наставних часова, уз примену савремених дос-
тигнућа дидактичке и методичке теорије и праксе (број 
таквих часова, предмет, област, иновација, извођач, ре-
зултати)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

– популаризација нових теоријских и практичних знања из 
области педагогије (која нова знања, како их популари-
ше, коме су намењена, резултати)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

– праћење и вредновање резултата рада ученика и преду-
зете мере за његово побољшање (начин праћења, врста 
предузетих мера, садржаји, облици, резултати)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

– праћење и вредновање резултата рада наставника и пре-
дузете мере за унапређење квалитета њиховог рада (на-
чин праћења, садржаји, предузете мере, облици, резулта-
ти)

са додељених, од 0 до 8 бодова,

– допринос инклузивности школе и наставника у раду са 
децом са сметњама и тешкоћама у развоју (врста допри-
носа, садржаји, облици, резултати)

са додељених, од 0 до 10 бодова,

– развијање и реализацију програма учења како се учи и за 
осамостаљивање деце и ученика у образовању (у чему је 
допринос, обухват деце, са ким сарађује, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

– планирање, програмирање и реализацију сарадње, педа-
гошког образовања родитеља и саветодавни рад са њима 
(садржаји, облици, резултати)

са додељених, од 0 до 6 бодова,

– подстицање развоја професионалних интересовања и 
оријентације ученика (врсте активности, садржаји, об-
лици, резултати)

са додељених, од 0 до  7 бодова,

– планирање, програмирање и реализацију стручног уса-
вршавања наставника, ауторство или коауторство у ак-
редитованим програмима стручног усавршавања за за-
послене у образовању (садржаји, облици, резултати)

са додељених, од 0 до 8 бодова,

– истраживање и подстицање развоја добрих интерперсо-
налних односа међу ученицима, родитељима, наставни-
цима и ученицима и другим учесницима у васпитно-об-

разовном раду са посебним нагласком на унапређивању 
толеранције и дијалога, прихватања различитости: наци-
оналне, полне, верске и друге (програми, облици реали-
зације, носиоци, резултати)

са додељених, од 0 до 6 бодова,

– своје стручно усавршавање – групно и индивидуално 
(садржаји, облици, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

– даље образовање у струци (специјализација, магистрату-
ра, докторат)

са додељених, од 0 до 4 бода,

– истраживање педагошких аспеката васпитно-образо-
вног рада у установи или шира истраживања педагош-
ких појава (које проблеме, како је организовано истра-
живање, коме је намењено, резултати)

са додељених, од 0 до 4 бода.

Школски психолог

Члан 25.

Признање може добити школски психолог који је у последње 
две школске године постигао изузетне резултате у следећим под-
ручјима:

- успостављање и развијање система самовредновања у 
индивидуалној пракси наставника и у школи у целини 
(освешћивање, обука и укључивање наставника, учени-
ка и родитеља  у самовредновање  установе)

са додељених, од 0 до 6 бодова,

– праћење, презентација  и обука наставника за примену ак-
туелних  психолошких сазнања значајних за унапређење 
наставе и учења (које иновације, на који начин пропаги-
ра, резултати)

са додељених, од 0 до 10 бодова,

– стручно усавршавање наставника из области психоло-
гије (садржај, облици, резултати)

са додељених, од 0 до 8 бодова,

– демонстрација и обука наставника за примену  савреме-
них метода и облика ефикасног и интерактивног учења у 
настави (колико часова, који предмети, која новина, реа-
лизатор, резултати)

са додељених, од 0 до 6 бодова,

– психолошко саветовалиште за родитеље (садржаји, об-
лици, резултати)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

– праћење и вредновање резултата рада ученика, оба-
вљање психолошког саветовања и информисања за уче-
нике и мере предузете за побољшање услова њиховог 
психофизичког развоја (начин праћења, врста предузе-
тих мера, садржаји, облици и резултати)

са додељених, од 0 до 8 бодова,

– осмишљавање, развијање и примену система моти-
висања ученика за школско учење  и самовредновање 
(садржај, облици, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

– подстицање развоја професионалних интересовања и 
оријентације ученика (врсте активности, садржаји, об-
лици, резултати)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

– идентификација, дијагностика  ученика који имају теш-
коћа у развоју и развијање индивидуалног развојног пла-
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на, вршњачке подршке и друге мере предложене за њи-
хов бржи и успешнији развој (како, које методе и мере, 
са ким све сарађује, резултати)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

– идентификација обдарених ученика  и развијање инди-
видуалног развојног плана, вршњачке подршке и друге 
мере за њихов хармоничан и убрзани развој (како, које 
мере, са ким све сарађује, резултати)

са додељених, од 0 до 7 бодова,

– стварање услова за подршку психофизичком развоју уче-
ника и превентивни рад на очувању и унапређењу њихо-
вог менталног здравља (како, које мере, садржаји, обли-
ци, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

– развијање и реализацију програма учења како се учи и за 
осамостаљивање деце и ученика у образовању (у чему је 
допринос, обухват деце, са ким сарађује, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

– истраживање и подстицање развоја добрих интерперсо-
налних односа међу ученицима, родитељима, наставни-
цима и ученицима и другим учесницима у васпитно-об-
разовном раду са посебним нагласком на унапређивању 
толеранције и дијалога, прихватања различитости: наци-
оналне, полне, верске и друге (програми, облици реали-
зације, носиоци, резултати)

са додељених, од 0 до 6 бодова,

– своје стручно усавршавање – групно и индивидуално 
(садржаји, облици, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

– даље образовање у струци (специјализација, магистрату-
ра, докторат)

са додељених, од 0 до 4 бода,

– истраживање психолошких аспеката васпитно-образо-
вног рада у установи или шира истраживања психич-
ких појава (које проблеме, како је организовано истра-
живање, коме је намењено, резултати)

са додељених, од 0 до 4 бода.

Члан 26.

Даном ступања на снагу овог пословника престаје да важи 
Пословник Одбора за доделу признања ‘’Др Ђорђе Натошевић’’ 
(‘’Службени лист АПВ’’, број: 2/2007. године)

Члан 27.

Овај пословник ступа на снагу даном доношења.

Члан 28.

Овај пословник ће бити објављен у ‘’Службеном листу Ауто-
номне Покрајине Војводине’’.

Број: 128-17-19/2013-01
29. августа  2013. године

Председник Одбора
проф. др Оливера Гајић с.р.
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ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

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

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице. Одговорни уредник: Дијана Катона,Тел. 021- 487 44 27 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

Редни број Предмет Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

685. Решење о утврђивању Програма неонаталног скри-
нинга на цистичну фиброзу на територији Аутоном-
не Покрајине Војводине;

686. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Годишњег програма пословања Јавног предузећа за 
просторно и урбанистичко планирање и пројекто-
вање ‘’Завод за урбанизам Војводине’’ Нови Сад за 
2013. годину;

687. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Завода за културу Војводине за 2013. 
годину;

688. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Завода за културу Војводине за 
2013.  годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

689. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у 
области основног и средњег образовања у АП Војво-
дини за другу половину 2013. године;

690. Конкурс за доделу признања ‘’Др Ђорђе Натошевић’’ 
за школску 2012/2013. годину.    

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

691. Јавни конкурс за доделу средстава малим и средњим 
привредним субјектима из сектора производних де-
латности од интереса за унапређење привреде у Ау-
тономној Покрајини Војводини;

692. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава неп-
рофитним организацијама/удружењима грађана за 
финансирање пројеката у области равноправности 
полова;

693. Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 
рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката 
на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у 
Републици Србији који се одржавају у периоду сеп-
тембар-децембар 2013. Године.

694. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава ло-
калним самоуправама са територије АП Војводине за 
суфинансирање пројеката из области електронских 
комуникација и информационог друштва;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

695. Решење о стављању ван снаге Решења о давању са-
гласности за именовање вршиоца дужности директо-
ра Центра за социјални рад општине Нови Бечеј; 

696. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца 
дужности директора Центра за социјални рад општи-
не Рума.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ 
МАЊИНЕ

697. Одлука о утврђивању мађарских назива насељених 
места- пречишћени текст.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА  „ДР ЂОРЂЕ 
НАТОШЕВИЋ“

698. Пословник Одбора за доделу признања  „Др Ђорђе 
Натошевић“.
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