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791.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о., 
Београд, издавање и употребу уџбеничког комплета СЛОВО ПО 
СЛОВО 3, за трећи разред основне школе, на хрватском језику и 
писму, који се састоји од: уџбеника Слово по слово 3, интегрисани 
радни уџбеник за хрватски језик у трећем разреду основне шко-
ле за прво полугодиште, уџбеник Слово по слово 3, интегрисани 
радни уџбеник за хрватски језик у трећем разреду основне школе 
за друго полугодиште, допуњен другим наставним средством – 
Писанка 3 за писање писмених задатака, ауторки Терезије Зокић 
и Бените Владушић, од школске 2020/2021. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‹›Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине››.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-491/2020-01
Дана:  18. 09. 2020. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály/Михаљ Њилаш/

792.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима („Служ-
бени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист 
АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински 

секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - 
националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, 
издавање и употреба рукописа уџбеника МУЗИЧКА КУЛТУРА 
2, за други разред основне школе, на румунскум језику, аутор др 
Јон Лелеа, за други разред основне школе, писан на румунском 
језику и писму, од школске 2020/2021. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‹›Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине››.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-576/2020-01
Дана:  11. 09. 2020. године 

 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
 Nyilas Mihály/Михаљ Њилаш/

793.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о., 
Београд, издавање и употребу уџбеничког комплета ХРВАТСКИ 
ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 5, за пети разред основне школе, који 
се састоји од: уџбеника Хрватски језик 5, уџбеник за хрватски 
језик у петом разреду основне школе, аутора Крешимира Багића, 
Зринке Каталинић, Марице Мотик, Маше Римац Јуриновић и 
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Сенке Сушац, другог наставног средства-Хрватски језик 5 рад-
на биљежница-радна свеска за хрватски језик у петом разреду 
основне школе, аутора Крешимира Багића, Зринке Каталинић, 
Марице Мотик, Маше Римац Јуриновић и Сенке Сушац, уџбе-
ник Снага ријечи 5, читанка за хрватски језик у петом разреду 
основне школе, аутора Аните Шојат и другог наставног средства 
Снага ријечи 5, радна биљежница-радна свеска за хрватски језик 
у петом разреду основне школе, аутора Аните Шојат, писан на 
хрватском језику и писму, од школске 2020/2021. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‹›Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине››.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-498/2020-01
Дана:  18. 09. 2020. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
  Nyilas Mihály/Михаљ Њилаш/

794.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о., 
Београд, издавање и употребу уџбеничког комплета ХРВАТСКИ 
ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 7, за седми разред основне школе, који 
се састоји од: уџбеника Хрватски језик 7, уџбеник за хрватски 
језик у седмом разреду основне школе, аутора Крешимира Ба-
гића, Зринке Каталинић, Марице Мотик, Маше Римац Јуриновић 
и Сенке Сушац, другог наставног средства-Хрватски језик 7 рад-
на биљежница-радна свеска за хрватски језик у седмом разреду 
основне школе, аутора Крешимира Багића, Зринке Каталинић, 
Марице Мотик, Маше Римац Јуриновић и Сенке Сушац, уџбеник 
Снага ријечи 7, читанка за хрватски језик у седмом разреду ос-
новне школе, аутора Аните Шојат и другог наставног средства 
Снага ријечи 7, радна биљежница-радна свеска за хрватски језик 
у петом разреду основне школе, аутора Аните Шојат, писан на 
хрватском језику и писму, од школске 2020/2021. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‹›Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине››.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-490/2020-01
Дана:  18. 09. 2020. године 

 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
 Nyilas Mihály/Михаљ Њилаш/
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795.

На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине-националне заједнице за финансирање и суфи-
нансирање активности, програма и пројеката националних савета 
националних мањина у области основног и средњег образовања 
(„Службени лист АПВ“ број 9/16 и 36/17), а у вези са Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2020. годину («Службени лист АПВ“, бр. 54/19, 12/20, 19/20, 
22/20 и 25/20), Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине - националне заједнице расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 
АКТИВНОСТИ,  ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА  НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
У ОБЛАСТИ  ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

 У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ –  ДОТИРАЊЕ 
ПРИПРЕМЕ И ИЗРАДЕ ТЕСТОВА  И ЗАДАТАКА НА 

МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

Конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање ак-
тивности, програма и пројеката националних савета национал-
них мањина у области развоја и подизања квалитета основног и 
средњег образовања на језицима/говору националних мањина - на-
ционалних заједница у Аутономној покрајини Војводини, нарочито 
намењених за дотирање припремe и израдe тестова и задатака на 
мањинским језицима, за такмичења на свим нивоима, од општин-
ског, преко регионалног до републичког, у организацији Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Конкурс се расписује на укупан износ од 898.895,00 динара, који 
се расподељује:

1. за активности, програме и пројекте у области основног 
образовања 646.448,00 динара и

2. за активности, програме и пројекте у области средњег 
образовања 252.447,00 динара.

Право да учествују на конкурсу имају национални савети нацио-
налних мањина са седиштем на територији Аутономне покраји-
не Војводине и то за активности, програме и пројекте у области 
развоја и подизања квалитета основног и средњег образовања на 
језицима/говору националних мањина – националних заједница у 
Аутономној покрајини Војводини.

Приликом разматрања поднетих пријава на конкурс и одлучи-
вања о расподели средстава, примењују се следећи критеријуми:  

1. Одговор на тему пројекта (циљеви и активности пројек-
та су у складу са приоритетима конкурса, циљеви пројек-
та су јасни, конкретни и оствариви, активности су реалне 
и адекватне за постизање циљева)

2. Утицај предложеног пројекта (величина циљне гру-
пе, степен укључености циљне групе којој је пројекат 
намењен, видљивост пројекта, одрживост резултата 
пројекта)

3. Компетентност предлагача и досадашње искуство (доса-
дашња искуства у реализацији пројеката који доприносе 
унапређењу образовно-васпитног рада).

Поднете пријаве разматра Комисија коју именује покрајински 
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице (у даљем тексту: покрајински секретар).

Комисија неће узети у разматрање неблаговремене и непотпуне 
пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као 
ни пријаве које нису предмет Конкурса.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве по потреби 
затражи додатну документацију и информације, односно да за до-
делу средстава одреди испуњење додатних услова.

Пријаве и приложена документација се не враћају подносиоци-
ма.

Решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, на 
основу предлога Комисије.

Решење покрајинског секретара је коначно и против решења се 
не може уложити правни лек.

Резултати Конкурса се објављују на сајту Секретаријата, при 
чему Секретаријат није у обавези да образложи своје одлуке. 

Са подносиоцима пријава којима су одобрена средства, Секре-
таријат ће закључити уговор о финансирању односно суфинанси-
рању активности по основу кога ће средства бити исплаћена.
 

Рок за подношење пријава је  02. 10. 2020. године.
Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Се-

кретаријата.
Конкурсна документација се може преузети од 23. 09. 2020. 

године на web адреси Секретаријата : www.puma.vojvodina.gov.rs

Уз пријаву се обавезно подносе копије следећих докумената:
 - потврда о регистрацији националног савета код надлежног 

органа и
 - потврдa о пореском идентификационом броју (ПИБ).

Пријаве се подносе лично, предајом на писарници покрајин-
ских органа покрајинске управе у Новом Саду (зграда Покрајин-
ске владе) или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу 
и националне мањине – националне заједнице

21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
СА НАЗНАКОМ: ЗА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 
СУФИНАНСИРАЊЕ  АКТИВНОСТИ,    

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И 

СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА - ДОТИРАЊЕ ПРИПРЕМЕ И ИЗ-
РАДЕ ТЕСТОВА И ЗАДАТАКА НА МАЊИНСКИМ ЈЕЗИ-
ЦИМА

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш)

OGLASNI DEO
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

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

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

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

ПОСЕБНИ ДЕО

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

791. Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбенич-
ког комплета Слово по слово 3, за трећи разред ос-
новне школе на хрватском језику и писму;

792. Решење о одобрењу за издавање и употребу рукописа 
уџбеника Музичка култура 2, за други разред основне 
школе, на румунском језику и писму;

793. Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбенич-
ког комплета Хрватски језик и књижевност 5, за пети 
разред основне школе, на хрватском језику и писму;

794. Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбенич-
ког комплета Хрватски језик и књижевност 7, за седми 
разред основне школе, на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

795. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање ак-
тивности, програма и пројеката националних савета 
националних мањина у области основног и средњег 
образовања у АП Војводини за 2020. годину – доти-
рање припреме и израде тестова и задатака на мањин-
ским језицима;
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1533

1534

1535

Редни број Предмет Страна
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