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OPШTI DEO

834.

На основу чл. 15. и 16. став 2, а у вези с чланом 40. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), 
покрајински секретар за високо образовање и научноистраживач-
ку делатност доноси

ПРАВИЛНИК
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИЈЕ
„ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ”

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА

Члан 1.

Овим Правилником утврђује се циљ финансирања акције „Право 
на прву шансу“, лица која имају право учешћа на конкурсу, услови 
и поступак за реализацију акције, начин финансирања пројекта и 
његову реализацију, као и праћење и оцењивање успешности ре-
ализације научноистраживачких односно примењено-истраживач-
ких пројеката које финансира Покрајински секретаријат за високо 
образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Се-
кретаријат), у оквиру акције „Право на прву шансу”.

Члан 2.

 Циљ акције „Право на прву шансу” реализује се као настојање 
Покрајинске владе да ангажује незапослене докторе наука с тери-
торије АП Војводине на пројектима из њихових ужих научних об-
ласти.
 Пројекте пријављују кандидати који испуњавају услове за конку-
рисање у складу са овим Правилником. 

II

УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

Члан 3.

 Општи критеријуми за оцену предложених научноистраживач-
ких пројеката јесу:

- научна оправданост предложених истраживања,
- научна заснованост предложених истраживања,
- применљивост резултата пројекта,
- ниво оригиналности истраживања.

Члан 4.

 Право конкурисања имају сва лица која испуњавају следеће ус-
лове:

 1) да су држављани Републике Србије;
 2)  да имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине 

Војводине;
 3)  да су звање доктора наука стекли у складу с барем једним од 

наведених  
                модалитета:

• у оквиру акредитованих докторских студија, 
• према раније важећим прописима,
• признавањем стране високошколске исправе

4)  да поседују ажуриран картон научног радника као део је-
динствене базе података истраживача у АП Војводини коју 
води Секретаријат;

5)  да су евидентирани у бази Националне службе за запошља-
вање као незапослена лица.

Члан 5.

 За реализацију акције „Право на прву шансу” Секретаријат 
расписује јавни конкурс, којим се лица заинтер сована за подно-
шење пријаве обавештавају о условима за конкурисање.
 Пријава на конкурс подноси се у виду обрасца пријаве чију 
садржину прописује Секретаријат, а која је доступна на интернет 
презентацији Секретаријата.
 Пријава пројекта садржи:

- опште податке о подносиоцу;
- предлог пројекта (предмет, садржај и циљ истраживања);
- стање истраживања у области;
- планиране резултате пројекта и могућност њихове 

применљивости;
- предлог научноистраживачких институција с територије 

АП Војводине с којима би се реализовао предложени 
пројекат;

- предлог финансијског плана са евентуално потребним 
средствима за покривање материјалних трошкова 
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(без средстава за личне дохотке и режијске трошкове 
одговарајућих институција).

 
Јавним конкурсом могу се утврдити и други подаци, односно 

прилози који се достављају уз пријаву, а битни су за одлучивање 
приликом избора пројеката.

Секретаријат образује комисију за спровођење конкурса. Ко-
мисија доставља образложени предлог покрајинском секретару, 
уз мишљење и оцену предлога пројеката које даје стручни савет 
из научне области којој припада тема пројекта, који доноси ре-
шење о реализацији суфинансирања. 

Уколико се у истој буџетској години средства планирана у фи-
нансијском плану Секретаријата не искористе у потпуности због 
недовољног броја пријављених кандидата који испуњавају услове 
Јавног конкурса, Секретаријат може у тој буџетској години по-
ново расписати Јавни конкурс у висини износа неискоришћених 
средстава.

Члан 6.

 Кандидати који испуњавају услове из члана 4. овог Правил-
ника подносе предлог научноистраживачког односно примење-
но-истраживачког пројекта у трајању до 12 месеци.
 Елементи пројекта морају бити повезани са елементима од-
брањене докторске дисертације или с другим научноистражи-
вачким референцама кандидата.

 Пројекат се усмерава ка једној или највише две од следећих на-
учних области:

1) техничке науке;
2) технолошке науке
3) медицинске науке;
4) спортске науке; 
5) природно-математичке науке;
6) биотехничке науке;
7) друштвене и хуманистичке науке;
8) правне и економске науке

Члан 7.

Кандидат мора имати препоруку најмање једног научног рад-
ника чији је укупни фактор компетенције преко 20 – у последњих 
пет година, не рачунајући текућу годину, на основу података из 
картона научног радника.

Члан 8.

 Кандидат је обавезан да препоручи најмање две регистроване 
научноистраживачке организације или развојне јединице с тери-
торије Аутономне покрајине Војводине у којима би се реализова-
ло или с чијим истраживачима би се сарађивало у реализацији 
предложеног пројекта.

 Секретаријат ће обезбедити сарадњу са одговарајућом научном 
институцијом и обезбедити покриће режијских трошкова за њено 
учешће у реализацији акције „Право на прву шансу”.

Члан 9.

 Пре почетка евалуације пријављених пројеката, Секретаријат 
ће одбацити пријаве у следећим случајевима:

- непотпуне пријаве,
- пријаве поднете од стране лица која неиспуњавају 

прописане услове
- пријаве поднете по истеку рока дефинисаног јавним 

конкурсом

Члан 10.

 Мишљење и оцену предлога пројеката даје стручни савет из 
научне области којој припада тема пројекта, а који је формиран 
у складу с Правилником о стручним саветима. Стручни савет 
може предложити подносиоцу пријаве промену садржаја пред-

лога пројекта (нпр. план активности, обим и садржај рада, опис 
очекиваних резултата).

Члан 11.

 Коначну одлуку о прихватању предлога пројеката доноси по-
крајински секретар, имајући у виду:

 - спремност предложене научне институције за реализацију 
пројекта;

 - компетенцију предложеног ментора за реализацију пројек-
та;

 - оцену пројекта по евалуацији од стручног савета из одгова-
рајуће научне области;

 - услове дефинисане јавним позивом;
 - расположива средства предвиђена финансијским планом за 

ове намене.
   

Предност при одлучивању ће имати кандидати који до сада 
нису користили средства из акције „Право на прву шансу“, а по-
том кандидати који су наведена средства већ једном користили.

За прихваћене предлоге Секретаријат закључује уговор о реа-
лизацији пројекта с подносиоцем пријаве и одговарајућом инсти-
туцијом с којом се реализује пројекат.

III

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Члан 12.

 Средства Секретаријата у оквиру финансирања пројеката ак-
ције „Право на прву шансу” намењена су:

 - за исплату зарада истраживача према средњој цени истра-
живaчког месеца Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Владе Републике Србије за звање научни са-
радник;

 - за материјалне трошкове за реализацију пројеката;
 - по један истраживач месец за ментора пројекта;
 - за режијске трошкове институције с којима би се сарађива-

ло у реализацији пројекта, максимално до 5% од укупне фи-
нансијске вредности пројекта.

 
Члан 13.

 Средства за реализацију акције „Право на прву шансу” пред-
виђена су буџетом Аутономне покрајине Војводине, а обим сред-
става утврђује се финансијским планом Секретаријата. 

 Износ средстава по појединачном пројекту зависиће од укуп-
ног броја пријављених пројеката, оцене коју пројекат добије по 
евалуацији стручног савета, као и од планираног обима средстава 
у буџету Аутономне покрајине Војводине. 

IV

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКАТА

Члан 14.

 Реализација пројеката прати се на основу завршног извештаја, 
a регулишe се уговором између Секретаријата и корисника сред-
става.

 Извештаји из става 1. овог члана подносе се на обрасцима чију 
садржину прописује Секретаријат.
 

Члан 15.

 Истраживања се оцењују на основу поређења остварених ре-
зултата и планираних резултата, у складу с наводима из обрасца 
пријаве.



4. новембар 2020.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 58 - Страна 1571

Члан 16.

 Уколико учесник акције „Право на прву шансу“, у току трајања 
реализације пројекта, одлучи да своје радно ангажовање настави 
на другој институцији, односно код другог послодавца, у обавези 
је да о томе обавести Секретаријат најмање 15 дана пре дана који 
се наводи као дан престанка радног односа заснованог на основу 
реализације акције „Право на прву шансу“.
 Сходно томе, институција на којој се реализује пројекат, у оба-
вези је да сразмеран део средстава која су намењена за финанси-
рање пројекта за период након раскида уговора, врати Секрета-
ријату.

Члан 17.

 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу АПВ”.

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правил-
ник за реализацију акције „Право на прву шансу”, број: 142-451-
2683/2019-01од 12. јула 2019. године.

Нови Сад, 03.11.2020. године
Број: 142-451-3363/2020-01

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
проф. др Зоран Милошевић

ПОСЕБНИ ДЕО

835.

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14), а 
у вези са чланом 18. Пословника Покрајинске владе („Службени 
лист АПВ“, бр. 28/19 и 30/19-исправка), 
 Покрајинска влада, на седници одржаној 4. новембра 2020. го-
дине,          д о н е л а   је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА

 О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
 КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА 

И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА

I

 У Решењу о именовању чланова Комисије за кадровска и адми-
нистративна питања („Сл. лист АПВ“, број: 57/20), тачка I мења се 
и гласи : 

„За председника:  

 - проф. др Зоран Гојковић, потпредседник Покрајинске вла-
де и  покрајински секретар за здравство;

     
За заменика председника:

 -  Драгана Милошевић, покрајински секретар за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама;

  
За чланове:  

 - проф. др Зоран Милошевић, покрајински секретар за ви-
соко образовање и научноистраживачку делатност;

 - Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и по-
крајински секретар за урбанизам и заштиту животне среди-
не;

 - Огњен Бјелић, покрајински секретар за енергетику, грађе-
винарство и саобраћај.“

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-108/2020  
Нови Сад, 4. новембар 2020. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

836.

На основу члана 51. Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“, 
бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17 – др.закон), члана 26. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14 и 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17 и 24/19)  и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 4. новембра 2020. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Констатује се да је Жолту Сакалашу престала дужност вр-
шиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне 
заједнице, дана 29. октобра 2020. године, због избора на функцију 
потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за 
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне 
заједнице.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-115/2020 
Нови Сад, 4. новембар 2020. године  

 ПРЕДСЕДНИК
 Покрајинске владе

 Игор Мировић
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837.

На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о избо-
ру посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број: 23/14, 12/20, 14/20-аутентично ту-
мачење и  25/20),  члана 27. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14 и 54/14 
– др. одлука, 37/16, 29/17 и 24/19)  и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ“, број: 37/14),

 Покрајинска влада, на седници одржаној 4. новембра 2020. го-
дине,        д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Констатује се да је Ливии Корпонаи престала дужност вршио-
ца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, 
прописе, управу и националне мањине-националне заједнице 
дана 31. јула 2020. године потврђивањем мандата посланика у 
Скупштини Аутономне покрајине Војводине.

II
 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-116/2020  
Нови Сад, 4. новембар 2020. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

838.

На основу чл. 113. став 4. и 118. став 2. тачка 1. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС”, број: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној  4. новембра 2020. го-
дине,        д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Ивана Тешић, докторка медицине, спец. трансфузиологије, 
разрешава се дужности директора Опште болнице „Ђорђе Јоано-
вић″ Зрењанин, на коју је именована Решењем Покрајинске владе 
127 број: 022-203/2018 од 14. марта 2018. године, на лични захтев.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-531/2020 
Нови Сад, 4. новембар 2020. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

839.

На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/2019), члана 32. тачка 9. и 12. и 

члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

 Покрајинска влада, на седници одржаној  4. новембра  2020. го-
дине, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Игор Китареску, доктор медицине, спец. интерне медицине 
– кардиологије, именује се за вршиоца дужности директора Опште 
болнице „Ђорђе Јоановић” Зрењанин, на период од шест месеци.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-532/2020  
Нови Сад, 4. новембар 2020. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

840.

На основу чл. 126. став 1. тачка 1. и 133. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Геронтолошки центар у Суботици („Служ-
бени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 4. новембра 2020. го-
дине,          д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Ненад Иванишевић, доктор економских наука из Суботице, 
разрешава се дужности директора Геронтолошког центра у Су-
ботици, на лични захтев.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-529/2020 
Нови Сад, 4. новембар 2020. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

841.

На основу члана 125. и 133. став 4. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај 
корисника Геронтолошки центар у Суботици („Службени лист 
АПВ”, број 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), 
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 Покрајинска влада, на седници одржаној 4. новембра 2020. го-
дине,          д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Бранкица Тешановић, мастер економисткиња из Суботице 
именује се за вршиоца дужности директорке Геронтолошког цен-
тра у Суботици, на период од годину дана.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-530/2020 
Нови Сад, 4. новембар 2020. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

842.

 На основу чл. 45. став 4. и 48а став 2. тачка 4) Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр. и 6/20), 
као и члана 32. тачка 12, те 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), а у вези с чланом 13. став 2. Одлуке о оснивању Издавачког 
завода „Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet („Службени лист АПВ”, 
број: 7/08), 

 Покрајинска влада, на седници одржаној 4. новембра 2020. го-
дине,          д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Мирела Балинт Новак, дипломиранa економисткиња, 
разрешава се дужности члана Надзорног одбора Издавачког завода 
„Форум” – Forum Könyvkiadó Intézet у Новом Саду, по сили закона.

II
 
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-13/2020 
Нови Сад, 4. новембар 2020. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

 Игор Мировић

843.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19, 12/20, 19/20, 22/20 
и 25/20), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 4. новембра 2020. го-
дине,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

 ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 
1801 Уређење и надзор у области здравства, Програмска актив-
ност 1003 Санитарни надзор на територији АПВ, функционална 
класификација 760 Здравство неквалификовано на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, еко-
номска класификација 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ, 4235 Стручне 
услуге у износу од 2.600.000,00 динара (словима: два милиона 
шест стотина хиљада динара и 00/100) за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 2.600.000,00 
динара.

2.  Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се за финансирање једанаест 
(11) лица ангажованих на привремено-повременим пословима у 
Сектору за санитарни надзор и јавно здравље, закључно са 31. де-
цембром 2020. године. 

3.  О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5.  Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводи-
не”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-67 
Нови Сад, 4. новембар 2020. године  

 ПРЕДСЕДНИК
 Покрајинске владе

   Игор Мировић

844.

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 „KLETT“ д.о.о., Београд, 
издавање и употребу превода уџбеника РАЧУНАРСТВО И ИН-
ФОРМАТИКА 1, уџбеник за први разред гимназије, писан на хр-
ватском језику и писму, аутора др Филипа Марића, од школске 
2020/2021. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‹›Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине››.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-619/2020-01
Дана:  02. 11. 2020. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
 Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

845.

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  Јавном предузећу „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 
Београд, издавање и употребу уџбеничког комплета МАТЕМА-
ТИКА 2, који се састоји од Математика 2, уџбеник за други раз-
ред основне школе и другог наставног средства Математика 2, 
вежбанка за други разред основне школе, писан на румунском 
језику и писму, аутора Оливере Тодоровић и Срђана Огњановића, 
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:  128-61-623/2020-01
Дана:  02. 11. 2020. године 

  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

846.

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  ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Београд, 
издавање и употребу превода уџбеника ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 6, за шести разред основне школе , писан на ру-
мунском језику и писму, аутора Слободана Попова, Мирослава 
Парошкаја и Владимира Попова, 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:  128-61-618/2020-01
Дана:  28. 10. 2020. године 

 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

 /Михаљ Њилаш/
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847.

На основу чл. 134. став 1. тачка 2., 135. став 1. тачка 1 и 136. став 
1. и 2. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, 10/16), у вези са Правил-
ником о одобравању и финансирању програма којима се оства-
рују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводи-
ни („Службени лист АПВ", бр. 6/19), те чл. 24. и 25. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/19, 12/20, 19/20, 22/20 
и 25/20 - ребаланс), Покрајински секретаријат за спорт и омлади-
ну расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 СА ЦИЉЕМ АФИРМАЦИЈЕ ЖЕНА У СПОРТУ

1. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА 
КОНКУРСА

Подносиоци предлога програма по овом конкурсу могу бити 
спортске организације и спортски савези, регистровани у складу 
са Законом о спорту.

Подносиоци предлога програма посебно треба да испуњавању 
следеће услове да би се њихови пројекти разматрали:

 - да буду уписани у одговарајући регистар у складу са Зако-
ном,

 - да су из гране спорта која је од посебног значаја за Репуб-
лику Србију,

 - да имају седиште у АП Војводини,
 - да су директно одговорни за реализацију програма,
 - да су претходно обављали делатност у области спорта нај-

мање годину дана,
 - да су са успехом реализовали претходно одобрене програме,
 - да испуњавају услове за обављање спортских активности и 

делатности у складу са Законом о спорту,
 - да располажу капацитетима за реализацију програма.

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доста-
вити и:

 - копију уговора и дипломе о ангажовању кандидаткиње за 
коју подносе захтев,

 - доказ о важећој лиценци кандидаткиња,
 - предрачун за набавку опреме/реквизита која је предмет за-

хтева.

По својој садржини пројекти треба да доприносе унапређењу 
положаја жена као спортисткиња, спортских стручњакиња и 
стручњакиња у спорту у АП Војводини, а односе се на:

 - Усавршавање спортских стручњакиња и стручњакиња у 
спорту и 

 - Набавку такмичарске опреме и спортских реквизита за 
спортисткиње.

Укупан износ средстава за распоређивање по овом конкурсу, 
износи 4.000.000,00 (четири милиона) динара.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ПО 
КОНКУРСУ

Пријаве на конкурс подносе се почев од дана објављивања Оба-
вештења о расписивању овог Јавног конкурса у дневном листу 
„Дневник“ и траје до 18. новембра 2020. године. 
 Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу 
који је објављен на Интернет страници Секретаријата: www.sio.
vojvodina.gov.rs и достављају се заједно са ЦД-ом (који треба да 
садржи скениране све документе који се достављају уз захтев) у 
коверти са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за финансирање 
пројеката за афирмацију жена у спорту», препорученом поштом 
на адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Буле-
вар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на пи-
сарници покрајинских органа. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

OGLASNI DEO
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

834. Правилник зе реализацију акције „Право на прву 
шансу“;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

835. Решење о измени Решења о именовању чланова Коми-
сије за кадровска и административна питања;

836. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
подсекретара Покрајинског секретаријата за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине-нацио-
налне заједнице;

837. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
помоћнице покрајинског секретара за образовање, 
прописе, управу и националне мањине-националне 
заједнице;

838. Решење о разрешењу директора Опште болнице 
„Ђорђе Јоановић“ Зрењанин;

839. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин;

840. Решење о разрешењу директора Геронтолошког цен-
тра у Суботици;

841. Решење о именовању вршиоца дужности директорке 
Геронтолошког центра у Суботици;

842. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора  Из-
давачког завода „Форум“-Forum Könyvkiadó Intézet у 
Новом Саду;

843. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
број: 401-7/2020-67;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

844. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеника Рачуарство и информатика 1, за први разред 
гимназије, писан на хрватском језику и писму;

845. Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбенич-
ког комплета Математика 2, за други разред основне 
школе, писан на румунском језику и писму;

846. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеника Техника и технологија 6, за шести разред 
основне школе, писан на румунском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

847. Јавни конкурс за финансирање пројеката са циљем 
афирмације жена у спорту:

1569

1571

1571

1572

1572

1572

1572

1572

1573

1573

1573

1574

1574

1575

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна
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