
77.

На основи члена 3. Покраїнскей скупштинскей одлуки о Про-
грами унапредзеня социялней защити у Автономней Покраїни 
Войводини («Службени новини АПВ», число 14/15) и члена 35. 
и 36. пасус 2. Покраїнскей скупштинскей одлуки о Покраїнскей 
влади («Службени новини АПВ», число 37/14), а у вязи зоз членом 
10. Покраїнскей скупштинскей одлуки о буджету Автономней 
Покраїни Войводини за 2021. рок («Службени новини АПВ», 
число 66/20) и члена 20. Закона о социялней защити («Службени 
глашнїк РС», число 24/11), Покраїнска влада, на схадзки хтора от-
римана 27. януара 2021. року, п р и н є с л а

О Д Л У К У
О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЮМОХ ЗА ДОДЗЕЛЬОВАНЄ 

СРЕДСТВОХ ПОКРАЇНСКОГО СЕКРЕТАРИЯТУ 
ЗА СОЦИЯЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОҐРАФИЮ И 

РОВНОПРАВНОСЦ ПОЛОХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАМИ 
УНАПРЕДЗЕНЯ СОЦИЯЛНЕЙ ЗАЩИТИ У АВТОНОМНЕЙ 

ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ У 2021. РОКУ

Члeн 1.

Зоз тоту одлуку ше ушорює поступок и критериюми за додзе-
льованє средствох з буджету Автономней Покраїни Войводини за 
2021. рок, у рамикох роздїлу Покраїнского секретарияту за соци-
ялну политику, демоґрафию и ровноправносц полох (у дальшим 
тексту: Секретарият), за реализацию Програми унапредзеня со-
циялней защити у Автономней Покраїни Войводини у 2021. року.

Члeн 2.

Средства зоз члена 1. тей одлуки, яки утвердзени зоз Покраїн-
ску скупштинску одлуку о буджету Автономней Покраїни Войво-
дини за 2021. рок, у рамикох роздїлу 09 Покраїнского секретари-
яту за социялну политику, демоґрафию и ровноправносц полох, 
Финансийним планом Покраїнского секретарияту за социялну 
политику, демоґрафию и ровноправносц полох за 2021. рок, у ра-
микох програми 0902 – социялна защита, програмна активносц 
1014 – розвой услугох социялней защити – Програма унапредзеня 
социялней защити у Автономней Покраїни Войводини и вино-
ша 90.000.000,00 динари, а додзелює ше их установом социялней 
защити и давательом услугох социялней защити – здруженьом 
гражданох за реализацию Програми унапредзеня социялней за-
щити у Автономней Покраїни Войводини у 2021. року.

Члeн 3.

Средства зоз члена 2. тей одлуки мож додзелїц:

1. установом социялней защити зоз шедзиском на териториї 
Автономней Покраїни Войводини;

2. давательом услугох социялней защити – здруженьом 
гражданох хтори уписани до реґистру при компетент-
ним орґану за програми хтори ше реализує на териториї 
Автономней Покраїни Войводини, за финансованє, од-
носно софинансованє програмох, мирох и активносцох 
за стимулованє и розвой нових и унапредзенє квали-
тету постояцих услугох социялней защити, же би ше 
обезпечело даванє адекватней, квалитетней услуги, у 
складзе зоз специфичнима потребами тих хасновате-
льох:

– дзецох и младих – без родительского стараня або у ризи-
ку од траценя родительского стараня; зоз завадзанями у 
розвою; у зраженю з родичами, старательом и заєднїцу; 
жертвом малтретованя и занєдзбованя, насилства и екс-
плоатациї и жертвом тарґовини з людзми;

– одроснутих и старших чий благостан, безпечносц и про-
дуктивни живот у дружтве загрожени з ризиками пре ста-
росц, инвалидносц, хороту, фамелийни и други животни 
обставини.

Средства зоз тей одлуки ше нє додзелює: физичним особом, 
индиректним хасновательом буджету Автономней Покраїни Во-
йводини, привредним субєктом и другим хасновательом чийо 
финансованє ушорене з актами хтори приноши або на нїх дава 
согласносц Скупштина Автономней Покраїни Войводини або 
Покраїнска влада.

Члeн 4.

Средства ше додзелює прейґ явного конкурсу хтори розписує 
Секретарият найменєй раз рочнє.

Явни конкурс ше обяви у «Службених новинох Автономней 
Покраїни Войводини», у явним глашнїку хтори закрива цалу те-
риторию Автономней Покраїни Войводини и на интернет боку 
Секретарияту www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.

Термин за подношенє приявох на явни конкурс нє може буц 
кратши як 15 днї по обявйованю явного конкурса.

„Службени новини АПВ“ виходза, по 
потреби, на шейсц язикох: сербским, 
мадярским, словацким, румунским, 

руским и горватским. - Рукописи ше нє 
враца – Оглашки по тарифи
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Члeн 5.

Явни конкурс облапя податки о акту на основи хторого ше розпи-
сує явни конкурс, обласци од явного интересу хтору ше стимулує и 
висини вкупних средствох хтори ше додзелює по явним конкурсу, 
задатку хтори предмет явного конкурсу и термину за його законченє, 
кругу можлївих учашнїкох на явним конкурсу, способе и термину 
за подношенє приявох на явни конкурс, критериюмох за оценьованє 
приявох, обовязней документациї хтору ше подноши ґу прияви и 
други податки хтори важни за запровадзованє явного конкурсу.

Явни конкурс за финансованє, односно софинансованє програ-
мох и проєктох яки реализую давателє услугох – здруженя граж-
данох муша облапяц и наводи о явним интересу яки ше з финан-
сийну потримовку промовує, щици, односно чийо ше витворенє 
обчекує, правни акт у хторим явни интерес дефиновани и служ-
бени глашнїк у хторим обявени правни акт; ясни напрямки, кри-
териюми и мерадла за оцену релевантносци и можлївосц мераня 
доприносу (отримуюцосц резултатох и ефектох) проєкту/програ-
ми за витворйованє явног интересу яки дефиновани з конкурсом.

Явни конкурс може облапяц податки о максималней суми 
средствох хтору ше додзелює давательом услугох – здруженьом 
гражданох и о чишлє приявох хторе на явни конкурс може под-
нєсц здруженє гражданох. 

Члeн 6.

Прияву на явни конкурс ше подноши на формуларе прияви 
чий змист утвердзує Секретарият у єдним прикладнїку хтори 
ше обявює на интернет-боку Секретарияту www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs.

Формулар прияви облапя податки о подношительови предкла-
даня програми, податки о програми и потребнима финансийнима 
средствами за реализацию.

Ґу прияви зоз пасуса 1. того члена ше приклада шлїдуюцу 
обовязну документацию: фотокопию потвердзеня о порцийним 
идентификацийним чишлє и фотокопию ОП формулара (оверени 
подписи особох хтори овласцени за заступанє).

Секретарият затримує право од подношителя прияви по потре-
би питац и додатну документацию и информациї.

Члeн 7.

Прияви хтори нє поднєшени на утвердзеним формуларе и хто-
ри нє предмет явного конкурсу, як и прияви хтори нєблагочасни 
и нєдопущени (прияви хтори поднєслу субєкти хтори нє предви-
дзени з конкурсом) ше нє будзе розпатрац.

Прияви подношительох хторим додзельовани средства у пред-
ходних двох запровадзених явних конкурсох Секретарияту, а 
хтори у утвердзеним чаше нє доручели звит о наменковим троше-
ню средствох ‒ ше нє будзе розпатрац. 

Члeн 8.

Поступок явного конкурсу за додзельованє средствох запро-
вадзує Комисия хтору формує покраїнски секретар за социялну 
политику, демоґрафию и ровноправносц полох (у дальшим тек-
сту: покраїнски секретар).

Комисия ма трох членох, роби и одлучує у полним саставе и о 
своєй роботи водзи записнїк. Комисия одлуки приноши з векши-
ну вкупного числа членох.

Члени Комисиї – по приношеню ришеня зоз пасуса 1. того 
члена – подписую вияву з яку потвердзую же су предметном 
конкурсу нє у зраженю интересох. Кед под час поступку явного 
конкурсу дознаю же иснує можлївосц зраженя интересох, члени 
Комисиї о тим, без одкладаня, обвисцую покраїнского секретара, 
хтори поднїма потребни мири же би нє настали чкодлїви пошлїд-
ки у дальшим поступку явного конкурсу.

Члeн 9.

Комисия преценює и вреднує по тих критериюмох: 

1. По референцох дїялносци, односно роботох и програмох 
за обласц у хторей ше їх реализує (од 0 до 40 боди):

– усоглашеносц проєктних змистох з предметом явного 
конкурсу и релевантносц за обласц у хторей ше реа-
лизує явни конкурс (до 10 боди);

– ясно формуловани и повязани цилї, активносци и ре-
зултати проєкту и їх усоглашеносц з часову динамику 
яка предвидзена за реализацию (до 10 боди);

– число директних хасновательох проєкту и капаците-
ти подношителя прияви за управянє з проєктом (до 10 
боди);

– потенциял отримуюцосци и надбудови проєкту (до 10 
боди).

2. По цильох хтори ше посцигує з реализацию проєктних ак-
тивносцох (од 0 до 30 боди): 

– доприношенє ґу ступню унапредзеня стану у обласци 
социялней защити;

– доприношенє ґу унапредзеню квалитету услугох, за-
щити и квалитету живота цильней ґрупи.

3. По економичносци буджету, усоглашеносци буджету з 
планованима активносцами и иснованю софинансованя 
проєкту з других жридлох (од 0 до 30 боди):

– прецена економичносци буджету и усоглашеносци 
буджету з планованима активносцами (до 10 боди);

– висина вимаганих средствох за їх реализацию (до 10 
боди);

– ступень обезпеченосци власних средствох або сред-
ствох з других жридлох (до 10 боди).

Члeн 10.

Комисия составя лїстину вреднованя и ранґованя приявох на 
явни конкурс применююци критериюми зоз члена 9. тей одлуки, 
у чаше яки нє може буц длугши як 60 днї по виходзеню термину 
за подношенє приявох.

Лїстину зоз пасуса 1. того члена ше обяви на интернет-боку Се-
кретарияту и учашнїки явного конкурсу маю право на пригварку, 
увид до поднєшеней прияви и приложеней документациї у чаше 
трох дньох по єй обявйованю.

Одлуку о пригварки учашнїкох явного конкурсу на лїстину зоз па-
суса 1. того члена приноши комисия у чаше 15 дньох по єй приманю.

По одлучованю о поднєшених пригваркох, Комисия прави 
предкладанє конєчней лїстини вреднованя и ранґированя здру-
женьох гражданох на явни конкурс хтору ше обяви на интернет 
боку Секретарияту и доручи покраїнскому секретарови пре одлу-
чованє о додзельованю и висини средствох. 

Члeн 11.

Зоз ришеньом хторе конєчне, покраїнски секретар одлучує о 
додзельованю средствох и висини средствох, у чаше 30 дньох по 
обявйованю предкладаня лїстини вреднованя и ранґованя прия-
вох на явни конкурс. 

Ришенє пасуса 1. того члена ше обяви на урядовим интер-
нет-боку Секретарияту и на порталу е-Управа.

Члeн 12.

Секретарият и хаснователь средствох, заключую контракт 
з яким ше ушорює медзисобни права, обовязки и одвичатель-
носци контрактових бокох, а насампредз: предмет финансова-
ня – проєкт, термин за реализацию контракту, суму средствох, 
обовязки у случаю нєнаменкового трошеня средствох яки обезпе-
чени за реализацию проєкту, односно нєвивершенє контрактова-
них обовязкох и друге. 
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Члeн 13.

Секретарият преноши додзелєни средства на рахунок хасно-
вателя средствох яки отворени у Управи за трезор у складзе з 
ликвиднима можлївосцами буджету Автономней Покраїни Во-
йводини.

Члeн 14.

Додзелєни средства, хаснователь средствох може хасновац лєм 
за наменки яки дефиновани з контрактом. Кед ше утвердзи же 
хаснователь средствох по явним конкурсу средства нє хасновал 
наменково, Секретарият затримує право питац назад пренєшени 
средства зоз законску зацагуюцу камату, хтору ше рахує од дня 
уплацованя по дзень врацаня додзелєних средствох.

Средства зоз пасуса 1. того члена подлєгую под контролу буд-
жетней инспекциї Автономней Покраїни Войводини и хаснова-
тель средствох по явним конкурсу длужен буджетней инспекциї 
оможлївиц нєзавадзану контролу наменкового и законїтого хас-
нованя средствох.

Члeн 15.

Хаснователє средствох длужни, у складзе зоз дефинованима 
контрактованима обовязками – же би Секретарияту, у чаше 15 
дньох по термину яки утвердзени за реализацию проєкту, под-
нєсли наративни и финансийни звит на формулару яки предписує 
Секретарият, вєдно з документацию з яку ше доказує наменко-
ве и законїте трошенє пренєшених средствох, хтору оверели 
одвичательни особи. Хаснователь средствох ма обовязку шицки 
нєпотрошени средства врациц до буджету Автономней Покраїни 
Войводини.

За проєкти чия реализация тирва длужей як шейсц мешаци, по-
при звитох и документациї зоз пасуса 1. того члена, хаснователє 
средствох длужни Секретарияту доручиц и квартални звити о їх 
реализациї и хаснованю средствох.

На даванє звитох, доручованє, препатранє и преценьованє зви-
тох, мониторинґ и звит о мониторинґу нащиви ше применює акт 
з яким ше ушорює стимулованє програми або часци средствох 
хтори нєдоставаю за финансованє програмох од явней интереса 
хтори реализую здруженя.

Члeн 16.

Хаснователє средствох длужни у шицких явних публикацийох 
и при каждим обявйованю о активносцох, мирох и програмох яки 
ше финансує з буджету АПВ навесц же у финансованю участво-
вала Автономна Покраїна Войводина, Покраїнски секретарият за 
социялну политику, демоґрафию и ровноправносц полох.

Члeн 17.

Тота одлука ступа на моц по обявйованю у «Службених нови-
нох Автономней Покраїни Войводини».

ПОКРАЇНСКА ВЛАДА

127 Число: 401-105/2021
Нови Сад, 27. януара 2021. Року

ПРЕДСИДАТЕЛЬ
Покраїнскей влади,

Иґор Мирович, с.р.

78.

На основи члена 12. пасус 1. Покраїнскей уредби о фаховим 
усовершованю и оспособйованю службенїкох у покраїнских 
орґанох управи и фахових службох Покраїнскей влади («Службе-
ни новини АПВ», число 12/19) и члена 35. и 36. пасус 2. Покраїн-
скей скупштинскей одлуки о Покраїнскей влади («Службени 
новини АПВ», число 37/14), Покраїнска влада, на схадзки хтора 
отримана 27. януара 2021. року, п р и н є с л а

ОДЛУКУ

Член 1.

Утвердзує ше Общу програму обучованя за 2021. рок, хтора 
часц тей одлуки.

Член 2.

Утвердзує ше Програму обучованя руководительох за 2021. 
рок, хтора состойна часц тей одлуки.

Член 3.

Тота одлука ступа на моц осми дзень по обявйованю у «Служ-
бених новинох Автономней Покраїни Войводини». 
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ОБЩА ПРОГРАМА ОБУЧОВАНЯ ЗА 2021. РОК

ПРИМЕНЬОВАНЄ ПРЕДПИСАНЬОХ

Обласц фахового усовершованя Применьованє предписаньох

Назва програми обуки ПРАВО ЕВРОПСКЕЙ УНИЇ

Циль програми
Унапредзенє знаня нащивительох о основох институционалней структури Ев-

ропскей униї, процесу приношеня одлукох знука нєй як и правних механїзмох на хто-
рих ше снує функционованє Европскей униї.

Опис програми и тематичних цалосцох

Модул 1. Увод до политичней системи Европскей униї
– Наставанє и розвой Европскей униї;
– Приношенє одлукох на уровню Европскей униї;
– Приношенє законох;
– Файти правних актох;
– Надпатрунок националних парламентох;
– Увод до процесу европских интеґрацийох;

Модул 2. Институциї и процеси приношеня одлукох у Европскей униї
– Троугелнїк: Комисия – Совит – Парламент;
– Европски парламент (состав, улоги и способ приношеня одлукох);
– Европски совит (члени, улоги и способ приношеня одлукох);
– Совит (состав, улоги, компетенциї, робота Совиту и гласанє);
– Европска комисия (члени, улоги и єй функционованє);
– Совитодавни цела ЕУ; 
– Аґенциї ЕУ;
– Инструменти и процеси приношеня одлукох знука першого слупа Европскей 

униї;

Модул 3. Система судскей защити у Европскей униї и одношенє комунитарного пра-
ва и националних ушореньох державох членїцох

– Европски суд правди (улоги и способ функционованя);
– Анализа поступкох пред Европским судом правди;
– Основни начала правного ушореня Европскей униї;
– Европски ревизорски суд – потримовка унапредзеню финансийного управяня ЕУ.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки.
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Обласц фахового усовершованя Применьованє предписаньох

Назва програми обуки ОБЩИ УПРАВНИ ПОСТУПОК

Циль програми Унапредзенє знаня и схопносцох службенїкох за водзенє управного поступку и ри-
шованє у управних стварох.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Процес приношеня нового Закона о общим управним поступку и ключни новос-
ци; 

– Поняце управного поступку; 
– Уводни одредби и основни начала управного поступку; 
– Управне поступанє: 
– Поняце управней ствари; 
– Поняце управного акту; 
– Файти управного поступку; 
– Странка у управним поступку; 
– Oсоба зоз правним интересом участвовац у поступку и єй заступанє; 
– Управни контракт; 
– Ґарантни акт; 
– Управни дїї; 
– Даванє явних услугох; 
– Єдинствене управне место; 
– Комуникация орґанох и странкох; 
– Информованє; 
– Термини; 
– Трошки поступку; 
– Порушованє управного поступку и цек поступку по приношенє ришеня;
– Ришенє; 
– Заключенє; 
– Жалба у управним поступку; 
– Робота першоступньового и другоступньового орґана у поступку по жалби – 

приклади з пракси и замерковани проблеми; 
– Позарядово правни средства; 
– Вивершенє конєчних управних актох; 
– Каребни одредби; 
– Запровадзованє Закона и преходни и закончуюци одредби; 
– Критериюми и поступок усоглашованя окремних законох зоз Законом о общим 

управним поступку; 
– Робота Координацийного цела за усоглашованє окремних законох зоз Законом о 

общим управним поступку; 
– Розпатранє одношеня общого и окремних законох, през формулар (матрицу) за 

оценьованє усоглашеносци окремних законох зоз Законом о общим управним 
поступку; 

– Анализа (нарису) закона през формулар (матрицу) за оценьованє усоглашеносци 
окремних законох зоз Законом о общим управним поступку; 

– Анализа и розпатранє прикладох управней пракси (по можлївосци, хаснуюци 
приклади и тексти з програми е-обучованя за Закон о общим управним поступку)

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на

Шицки службенїки, при чим приоритет маю службенїки хтори розпоредзени на ро-
ботох водзеня управного поступку и одлучованя о управних стварох.

РОЗВОЙ ОСОБНИХ СХОПНОСЦОХ

Обласц фахового усовершованя Розвой особних схопносцох

Назва програми обуки АНТИСТРЕС РОБОТНЯ

Циль програми Звладованє технїкох з якима ше оможлївює релативно швидке злєпшанє физичного, 
менталного и емоционалного стану.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Бависка за злєпшанє общого психофизичного стану;
– Звладованє технїкох диханя у стресних ситуацийох;
– Технїки за дзвиганє роботного елану;
– Пестованє нукашнього мира;
– Превозиходзенє смутку и депресиї;
– Дзвиганє уровня сиґурносци до себе;

Ублажованє нєлагодносци у одредзених ситуацийох.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки.
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ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА И ДИҐИТАЛИЗАЦИЯ

Обласц фахового усовершованя Електронска управа и диґитализация

Назва програми обуки ПРЕЗЕНТАЦИЇ

Циль програми
Оспособйованє занятих за самостойне креированє MS Power Point презентацийох 

прейґ креированя, форматованя, вименки и пририхтованя презентациї хаснуюци риж-
ни поставки слайдох за приказ и дистрибуцию.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Основи хаснованя MS Power Point (креированє и знїманє презентациї, знїманє у 
другим формату, знїманє и отверанє постояцого документа; робота з вецей доку-
ментами); 

– Хаснованє уградзеней опциї за помоц (Help); 
– Рижни прикази презентацийох, розпорядок и випатрунок слайдох; 
– Уношенє, вименка и формованє тексту у презентацийох (применьованє єдин-

ствених насловох на слайдох); 
– Уруцованє сликох и рисункох;
– Применьованє анимацийох и ефектох преходох; 
– Мастер слайд; 
– Пририхтованє документа за друкованє; 
– Правила за креированє «добрей» презентациї, приклади «добрей» и «подлей» 

презентациї.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки.

Обласц фахового усовершованя Електронска управа и диґитализация

Назва програми обуки ИТ СИҐУРНОСЦ

Циль програми

Унапредзенє знаня безпечного хаснованя ИКТ у каждодньовим живоце, хаснованє 
релевантних технїкох и апликацийох за отримованє безпечней конекциї на мрежи, без-
печне и сиґурне хаснованє интернету, як и управянє з податками и информациями на 
одвитуюци способ.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Концепти безпечносци (податки, важносц информацийох, особна сиґурносц, 
безпечносц документох);

– Злонамирни програми (дефиниция и функция, файти, защита);
– Безпечносц мрежи (файти мрежи, способи повязованя на мрежу, сиґурносц без-

дротових мрежох, контрола приступу):
– Сиґурне хаснованє веба (веб преглєдованє, дружтвени мрежи);
– Сиґурни комуникациї (електронска пошта, инстант порученя);
– Безпечносц податкох (сиґурносц и правенє копийох податкох, тирваце знїщованє 

податкох).

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки.

Обласц фахового усовершованя Електронска управа и диґитализация

Назва програми обуки ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА

Циль програми Упознаванє нащивительох зоз значносцу и можлївосцами хтори дава електронска 
управа прейґ явних сервисох ґу гражданом и привреди.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Концепт електронскей управи, єй главни аспекти и елементи (упознаванє з ин-
ститутами и ришенями зоз Закона о електронскей управи, «Службени глашнїк 
РС», число 27/18);

– Електронске управне поступанє: поняце електронского поднєску и електронске 
доручованє;

– Хаснованє податкох з реґистрох и евиденцийох у електронскей форми;
– Портал е-Управа и упознаванє з роботу орґанох на порталу;
– Виробок и отримованє веб-презентациї;
– Предносци е-Управи, през єдноставнєйшу, отвореншу, транспарентнєйшу, сиґур-

нєйшу, хасновитшу и ефикаснєйшу систему електронских явних сервисох.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки. 
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Обласц фахового усовершованя Електронска управа и диґитализация

Назва програми обуки ХАСНОВАНЄ БАЗИ ПОДАТКОХ

Циль програми
Оспособйованє нащивительох за самостойни виробок и отримованє єдноставнєй-

ших базох податкох и провадзацого апликативного софтверу за уношенє и обробок 
податкох, преглєдованє, креированє звитох и ґрафиконох.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Основни податки о базох податкох; 
– Розуменє основного концепту бази податкох; 
– Основи хаснованя MS Access системи бази податкох; 
– Креированє бази податкох – перши крочаї; 
– Таблїчки (основни операциї, структура, типи податкох, дефинованє ключох, ин-

дексованє, модификованє, попатрунки, уношенє податкох, навиґация);
– Вязи медзи таблїчками (файти и розуменє вязох, нормализация таблїчкох); 
– Упити (теорийни поставки, робота зоз дизайнером упиту, основна структура и 

робота зоз SQL язиком, файти упитох, ґрупованє); 
– Формулари (структура, прикмети, файти, креированє, модификованє, хасно-

ванє); 
– Звити (файти, креированє, основни поставки, прикмети, секциї, ґрупованє, на-

рихтованє бока, друкованє); 
– Виробок меншей апликациї хтора уключує напредок начишлєни елементи.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на

Заняти хтори робя на програмох яки розвити у системи за управянє з базу податкох, 
з програмами хтори хасную MS Access базу як маґазин податкох и шицки цо жадаю 
унапредзиц свойо знанє.

РОЗВОЙ ЯЗИЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЙОХ

Обласц фахового усовершованя Розвой язичних компетенцийох

Назва програми обуки АНҐЛИЙСКИ ЯЗИК

Циль програми Оспособйованє нащивительох за хаснованє анґлийского язика 

Опис програми и тематичних цалосцох
– Розуменє;
– Усна комуникация;
– Комуникация у писаней форми.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на

Службенїки хторим знанє странского язика єдно з условийох за роботу на роботним 
месце, а окреме службенїки хтори робя на роботох медзинародного сотруднїцтва и ев-
ропских интеґрацийох.

Обласц фахового усовершованя Розвой язичних компетенцийох

Назва програми обуки НЄМЕЦКИ ЯЗИК

Циль програми Оспособйованє нащивительох за хаснованє нємецкого язика 

Опис програми и тематичних цалосцох
– Розуменє;
– Усна комуникация;
– Комуникация у писаней форми.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на

Службенїки хторим знанє странского язика єдно з условийох за роботу на роботним 
месце, а окреме службенїки хтори робя на роботох медзинародного сотруднїцтва и ев-
ропских интеґрацийох.

Обласц фахового усовершованя Розвой язичних компетенцийох

Назва програми обуки ЯЗИКИ НАЦИОНАЛНИХ МЕНШИНОХ

Циль програми Оспособйованє нащивительох за хаснованє язикох националних меншинох

Опис програми и тематичних цалосцох
– Розуменє;
– Усна комуникация;
– Комуникация у писаней форми.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки
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ПРЕВЕНЦИЯ КОРУПЦИЇ И БОРБА ПРОЦИВ КОРУПЦИЇ

Обласц фахового усовершованя Превенция корупциї и борба процив корупциї

Назва програми обуки ПРЕВЕНЦИЯ КОРУПЦИЇ – ЕТИКА И ИНТЕҐРИТЕТ У ЯВНИМ СЕКТОРЕ 

Циль програми
Информованє и упознаванє з улогу занятого у явним секторе, розвиванє професио-

налного интеґритета и етичних компетенцийох, здобуванє знаня и схопносцох за при-
меньованє механїзмох за зоперанє корупциї, дзвиганє антикорупцийней свидомосци.

Опис програми и тематичних цалосцох

– дефинованє вредносци занятих у явним секторе;
– опис улоги и очекованого справованя явного службенїка;
– моцнєнє антикорупцийного справованя у явней служби;
– промовованє етичного кодексу як собирних напрямкох з якима ше дефинує етич-

не справованє;
– моцнєнє професионалного интеґритету, з розвиваньом способносцох за иденти-

фикованє и ришованє етичних проблемох у роботним окруженю;
– моцнєнє способносци занятих же би препознали ризични ситуациї за наставанє 

корупциї у роботним окруженю и же би управяли з нїма;
– моцнєнє компетенцийох за етичне поступанє – професионалне справованє;
– розуменє поняца одвичательносци през професионални улоги занятих у явним 

секторе.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на

Семинар насампредз наменєни за руководительох покраїнских орґанох и руково-
дительох штреднього уровня (напр. подсекретар, помоцнїк, началнїк оддзелєня, шеф 
оддїлу, руководитель ґрупи), алє и за других.

Обласц фахового усовершованя Превенция корупциї и борба процив корупциї

Назва програми обуки ЗОПЕРАНЄ ЗРАЖЕНЯ ИНТЕРЕСОХ, КОНТРОЛА МАЄТКУ ФУНКЦИОНЕРОХ И 
РЕҐИСТРИ

Циль програми Здобуванє знаня у вязи зоз зопераньом зраженя интересох и контролу маєтку функ-
ционерох.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Поняце и файти зраженя интересох; 
– Нєзлучносц и кумулация функцийох; 
– Обовязка приявйованя о иснованю зраженя интересох; 
– Членство у здруженю и орґанох здруженя; 
– Поступок утвердзованя потупеня одредбох Закона о Аґенциї за борбу процив ко-

рупциї; 
– Нєдошлєбодзени уплїв на функционера; 
– Закон о лобираню;
– Преношенє управяцких правох под час окончованя явней функциї: 
– Реґистер маєтку функционерох, приявйованє маєтку функционерох; 
– Контрола звиту о маєтку и приходох явних функционерох; 
– Каталоґ дарункох; 
– Обовязка информованя Аґенциї у поступку явней набавки.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на

Службенїки на положеню и службенїки хтори у мено орґана задлужени доручовац 
информациї о дарункох и ступаню и преставаню функциї.

Обласц фахового усовершованя Превенция корупциї и борба процив корупциї

Назва програми обуки ВИРОБОК, ЗАПРОВАДЗОВАНЄ И ПРОВАДЗЕНЄ ЗАПРОВАДЗОВАНЯ ПЛАНОХ 
ИНТЕҐРИТЕТУ

Циль програми Оспособйованє нащивительох же би идентификовали ризични обласци, процеси, ри-
зики, же би преценьовали интензитет ризику и дефиновали мири за їх зоперанє.

Опис програми и тематичних цалосцох

– План интеґритету поняце, значносц и циль його виробку; 
– Способ идентификованя и преценьованя ризику од корупциї (як препознац об-

ласци и роботни процеси хтори виложени ґу ризиком корупциї, ризики, яки об-
ставини оможлївюю наставанє корупциї и других нєправилносцох, як преценїц 
интензитет ризику); 

– Способ дефинованя превентивних мирох за зоперанє ризику од корупциї (як од-
редзиц адекватну миру за зоперанє препознатих ризикох, одредзованє терминох 
и одвичательних особох за їх реализацию); 

– Виробок плану интеґритету.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Службенїки хтори уключени до процесу виробку и реализациї плану интеґритету
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Обласц фахового усовершованя Превенция корупциї и борба процив корупциї

Назва програми обуки ВИТВОРЙОВАНЄ ПРАВА О ДОСТУПНОСЦИ ИНФОРМАЦИЙОХ ОД ЯВНЕЙ 
ЗНАЧНОСЦИ

Циль програми
Здобуванє знаня службенїкох у вязи з потребнима мирами пре творенє одвитую-

цих условийох за витворйованє права на шлєбодни приступ ґу информацийом од явней 
значносци.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Применьованє Закона и других предписаньох о шлєбодним приступе ґу инфор-
мацийом од явней значносци; 

– Поняце информациї од явней значносци; 
– Найважнєйши питаня о поступаню орґанох власци по вимаганьох за шлєбодни 

приступ ґу информацийом; 
– Проактивне обявйованє информацийох и други мири, односно обовязки орґанох 

власци на унапредзеню отвореносци и одвичательносци роботи; 
– Судска защита и защита правох пред Поверенїком за информациї; 
– Одвичательносц за потупенє правох и нєзапровадзованє законских обовязкох.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки

Обласц фахового усовершованя Превенция корупциї и борба процив корупциї

Назва програми обуки АЛАРМОВАНЄ И ЗАЩИТА АЛАРМОВАЧОХ

Циль програми Упознаванє службенїкох з особами хтори согласно Закону о защити алармовачох 
маю защиту як алармоваче и други права яки маю зоз Закона о защити алармовачох.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Закон о защити алармовачох;
– Файта алармованя;
– Условия окончованя алармованя и поступок защити;
– Обовязки роботодавца;
– Защита алармовача и надополнєнє чкоди;
– Каребни одредби.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки 

ДОБРА УПРАВА

Обласц фахового усовершованя Добра управа

Назва програми обуки КАНЦЕЛАРИЙНЕ ДЇЛОВАНЄ

Циль програми Дзвиганє уровня знаня нащивительох у обласци канцеларийного дїлованя и прави-
лох и процедурох окончованя роботох канцеларийного дїлованя.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Поняце и значносц канцеларийного дїлованя; 
– Основни поняца канцеларийного дїлованя; 
– Софтверске ришенє за окончованє роботох канцеларийного дїлованя;
– Приманє, препатранє, розпоредзованє и евидентованє документох и диґитализо-

ванє документох; 
– Состойни часци службеного акта; 
– Хаснованє електронского подпису и печаца;
– Єдинствена евиденция о предметох; 
– Означеня за розводзенє актох;
– Провадзенє ефикасносци и ажурносци роботи орґанох державней управи; 
– Доручованє електронских документох и посиланє пошти;
– Архивованє предметох.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки.
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УПРАВЯНЄ З НОРМАТИВНИМ ПРОЦЕСОМ И УПРАВНИ АКТИ

Обласц фахового усовершованя Управянє з нормативним процесом и управни акти

Назва програми обуки УПРАВЯНЄ З НОРМАТИВНИМА ПРОЦЕСАМИ И ВИРОБОК ПРАВНИХ АКТОХ 

Циль програми Унапредзенє знаня и схопносцох нащивительох o процесу виробку нарису правних 
актох з цильом дзвиганя квалитету тих актох и посцигованя виєдначеней пракси.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Файти и гиєрархия правних актох; 
– Улога и одвичательносц рижних учашнїкох у виробку нарису правних актох;
– Поступок приношеня одлукох и других общих актох;
– Основни методолоґийни правила и принципи за пририхтованє правних актох;
– Нормативно-правни стил и номотехнїка писаня правних актох;
– Анализа ефектох предписаньох.
– Основни змист правних актох (преамбула-виза, назва, уводна часц, главна часц, 

закончуюца часц);
– Основна форма (нукашнє подзелєнє, член, нукашнє подзелєнє члена);
– Правила виробку обгрунтованя предписаня;
– Пририхтованє вименкох и дополнєньох предписаня, виправки и пречисценого 

тексту предписаня;
– Oбявйованє правних актох; 
– Ступанє на моц и начало забрани ретроактивного дїйства;
– Запровадзованє правних актох и провадзенє стану.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Службенїки хтори участвую у виробку правних актох.

Обласц фахового усовершованя Управянє з нормативним процесом и управни акти

Назва програми обуки ПРИМЕНЬОВАНЄ ҐРАМАТИЧНИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛОХ 
У ВИРОБКУ ПРЕДПИСАНЬОХ

Циль програми Оспособйованє нащивительох за применьованє язичних номотехнїчних правилох у 
пририхтованю предписаньох.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Законодавно-правни стил;
– Принципи виробку предписаньох; 
– Єднозначносц и терминолоґийна и виразна виєдначеносц; 
– Формални и естетски правила у виробку предписаньох; 
– Елементи предписаньох; 
– Номотехнїка и мултидимензионалносц схопносци виробку предписаньох; 
– Гласово пременки и правопис; 
– Правопис у виробку предписаньох (велька буква, злучене и оддвоєне писанє сло-

вох, интерпукция, скраценя); 
– Форми словох у виробку предписаньох – припадки, хаснованє заменовнїкох, 

дїєсловох и применовнїкох; 
– Складанє словох – реакция и конґруенция (найчастейши гришки); 
– Форма виреченя, вибор словох, значенє слова у виробку предписаня; 
– Пожички и язични пуризем; 
– Стилистични средства з якима ше розполага у административним язику;
– Бирократични язик; 
– Бирократизация у каждодньовим язику.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Службенїки хтори участвую у виробку правних актох.

Обласц фахового усовершованя Управянє з нормативним процесом и управни акти

Назва програми обуки ПРЕЦЕНЬОВАНЄ РИЗИКУ КОРУПЦИЇ У ПРЕДПИСАНЬОХ ЯК МЕХАНЇЗМУ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЮ КОРУПЦИЇ

Циль програми Оспособйованє нащивительох за преценьованє ризику корупциї при пририхтованю 
нарису и предлогу предписаня. 

Опис програми и тематичних цалосцох

– Одредзованє поняца ризику корупциї у предписаньох; 
– Значносц и цилї преценьованя ризику корупциї у предписаньох за превенцию ко-

рупциї; 
– Прировнуюца пракса; 
– Подобносц з другима механїзмами и огранїченями; 
– Нормативни рамики; 
– Улога Аґенциї за борбу процив корупциї; 
– Приклади ризикох корупциї у предписаньох и провадзенє посцигнутих резулта-

тох. 

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Службенїки хтори участвую у виробку правних актох.
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УПРАВЯНЄ З ЯВНИМА ФИНАНСИЯМИ 

Обласц фахового усовершованя Управянє з явнима финансиями

Назва програми обуки ОСНОВНЕ ОБУЧОВАНЄ ЗА ФИНАНСИЙНЕ УПРАВЯНЄ И КОНТРОЛУ

Циль програми Оспособйованє нащивительох за участвованє у запровадзованю, отримованю и ро-
звою системи финансийного управяня и контроли.

Опис програми и тематичних цалосцох Увод до интерней контроли
– Интерна финансийна контрола у явним секторе;
– Явна одвичательносц и корпоративне управянє;
– Циль, важносц и огранїченя интерней контроли;
– Улога руководительох, занятих, интерних ревизорох и ЦЯХ у орґанизациї интер-

ней контроли.

Система управяня з ризиками
– Увод до управяня з ризиками и анализа;
– Идентификованє и преценьованє ризику;
– Ришованє ризику;
– Резидуални ризик и планованє у случаю нєпредвидзених ситуацийох;
– Провадзенє ризику;
– Стратеґия управяня з ризиком.

Управяцка контролна система
– Управяцки контроли;
– Контролне окруженє;
– Контролни цилї и активносци;
– Контролни процедури и їх тестированє;
– Контроли з обласци информованя и комуникацийох;
– Надпатрунок контроли.

Запровадзованє финасийного управяня и контроли – ЦОСО модел
– Контролне окруженє; 
– Преценьованє ризику;
– Контролни активносци;
– Информациї и комуникация;
– Надпатрунок и провадзенє.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на

Члени Роботней ґрупи за установйованє финансийного управяня и контроли и служ-
бенїки у покраїнских орґанох.

Обласц фахового усовершованя Управянє з явнима финансиями

Назва програми обуки ПРОГРАМНИ БУДЖЕТ 

Циль програми Оспособйованє учашнїкох же би ефективно участвовали у пририхтованю програм-
ного буджету и звитох о резултатох програми як и же би хасновали програмни буджет 
як алат за лєпше управянє з ресурсами и успихом.

Опис програми и тематичних цалосцох – Лоґика програмного буджету и ланц резултатох; 
– Елементи програмного буджету; 
– Дефинованє програмней структури буджетного хаснователя; 
– Заєднїцки програми рижних буджетних хасновательох; 
– Планованє розходох и видаткох у програмним буджету; 
– Интеґровани процес планованя и виробку програмного буджету и предкладаня за 

приоритетни обласци финансованя;
– Детальни програмни информациї; 
– Оценьованє дефинованих програмних информацийох; 
– Гиєрархия цильох у програмним буджету; 
– Указателї резултатох; 
– Оценьованє дефинованих цильох и указательох успиху; 
– Цилї заєднїцких програмох; 
– Провадзенє и даванє звитох о резултатох програми.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на

Руководителє ОЄ и заняти у покраїнских орґанох як и приношителє одлукох уклю-
чени до процесу виробку програмного буджету, програмних информацийох и виробку 
звитох о успиху програми, тє. особох хтори одвичательни на уровню програми, про-
грамних активносцох и проєктох, як и аналитичаре програмох, програмних активнос-
цох, и проєктох.
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Обласц фахового усовершованя Управянє з явнима финансиями

Назва програми обуки РОДНЕ БУДЖЕТОВАНЄ 

Циль програми Оспособйованє нащивительох за квалитетне применьованє родно одвичательного буд-
жетованя у шицких фазох буджетного циклусу. 

Опис програми и тематичних цалосцох

– Правни рамик за применьованє родно одвичательного буджетованя; 
– Родна анализа буджета; 
– План поступного уводзеня РОБ; 
– Лоґика/способи/опциї за уродньованє; 
– Применьованє принципу родней ровноправносци у пракси през процеси плано-

ваня и буджетованя;
– Даванє звитох о применьованю РОБ. 

Цильна ґрупа хторей програма наменєна Службенїки у покраїнских орґанох хтори уключени до процесу виробку програмного 
буджету, програмних информацийох и виробку звитох о резултатох програми.

Обласц фахового усовершованя Управянє з явнима финансиями

Назва програми обуки ЯВНИ НАБАВКИ – ПЛАНОВАНЄ И ЗАПРОВАДЗОВАНЄ

Циль програми Розвиванє капацитетох нащивительох за ефикасне планованє и запровадзованє по-
ступкох явних набавкох.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Предмет и начала явних набавкох; 
– Институциї у системи явних набавкох; 
– Важаци предписаня у обласци явних набавкох; 
– Нєправилносци у поступку явних набавкох;
– Набавки на хтори ше Закон о явних набавкох нє применює; 
– Зоперанє корупциї и зраженя интересох; 
– План набавки; 
– Файти поступкох явних набавкох; 
– Централизовани явни набавки; 
– Портал явних набавкох;
– Условия за порушованє поступку явней набавки; 
– Условия за участвованє у поступку явней набавки; 
– Критериюми за додзельованє контракту; 
– Файти оглашки; 
– Термини у поступку явней набавки; 
– Подношенє и важенє понукнуца; 
– Отверанє, фахове оценьованє понукнуцох/приявох; 
– Неґативни референци; 
– Одлуки з якима ше окончує поступок явней набавки;
– Контракт о явней набавки; 
– Службенїк за явни набавки; 
– Евиденция и звити о явних набавкох; 
– Роботи комисиї за явни набавки и ситуациї у хторих ше можу зявиц етични ди-

леми; 
– Поступанє з информациями; 
– Робота на порталу явних набавкох;
– Злохаснованє при реализациї контрактох; 
– Механїзми контроли реализациї явних набавкох; 

Стратеґия розвою системи явних набавкох у Републики Сербиї.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на

Службенїки за роботи явних набавкох и други заняти у покраїнских орґанох хтори 
анґажовани на роботох явних набавкох.
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УПРАВЯНЄ З ПРОЄКТАМИ

Обласц фахового усовершованя Управянє з проєктами

Назва програми обуки УПРАВЯНЄ З ПРОЄКТНИМ ЦИКЛУСОМ И ЖРИДЛА ФИНАНСОВАНЯ ПРОЄК-
ТОХ

Циль програми
Оспособйованє учашнїкох за поступанє по основних принципох проєктного циклусу 

и їх применьованє у дїлованю, як и упутйованє на розполагаюци жридла финансованя 
проєктох од значносци за розвой покраїни.

Опис програми и тематичних цалосцох

Управянє з проєктним циклусом – модел ЕУ

– Представянє основних фазох проєктного циклуса, їх характеристикох, специ-
фичносцох и медзизависносци; 

– Идентификация и одредзованє приоритетних проєктних идейох у контексту по-
країни (плански документи як основа за идентификацию приоритетох, мири/
проєкти у цеку, розполагаюци и проєктовани буджетни средства у покраїни);

– Детальне планованє проєкта, запровадзованє, провадзенє запровадзованя проєк-
та, даванє звитох и вреднованє – координация рижних актерох покраїнскей ад-
министрациї;

– Управянє з проєктним циклусом през подзелєнє улогох/компетенцийох админи-
страциї на прикладзе проєктох у покраїни. 

Жридла финансованя проєктох – процедури, механїзми, учашнїки

– Инструмент предприступней помоци ЕУ (ИПА II), ґрант схеми у контексту про-
грами националней закритосци, програми прейґгранїчного и транснационално-
го сотруднїцтва, Програми ЕУ 2014-2020;

– Други главни жридла медзинародней помоци хтори доступни покраїнскей упра-
ви (средства других розвойних партнерох – актуални програми);

– Применьованє ПЦМ при домашнїх жридлох финансованя – буджет покраїни, 
апликованє за средства хтори ше додзелює по конкурсох институцийох на репу-
бличним уровню, конкурсне розподзельованє средствох з буджету покраїни за 
орґанизациї цивилного дружтва. 

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на

Руководителє и службенїки у орґанизацийних єдинкох за управянє з проєктами, 
орґанизацийних єдинкох за економски розвой у покраїни, як и служби за финансийне 
планованє и буджет.

Обласц фахового усовершованя Управянє з проєктами

Назва програми обуки ПРИРИХТОВАНЄ ПРЕДКЛАДАНЬОХ ПРОЄКТОХ ПО ПРОЦЕДУРОХ ЕВ-
РОПСКЕЙ УНИЇ

Циль програми Оспособйованє учашнїкох за квалитетне формулованє приоритетох за финансованє 
и за пририхтованє проєктних предкладаньох по процедурох ЕУ.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Проєктни приступ – общи прикмети и специфичносци у контексту финансованя 
зоз средствох ЕУ;

– Приступ лоґичного рамику – анализа заинтересованих бокох; 
– Приступ лоґичного рамику – анализа проблемох и цильох;
– Приступ лоґичного рамику – анализа алтернативних ришеньох и лоґика интер-

венциї/ланц резултатох;
– Матрица лоґики проєктох – индикатори и жридла верификациї;
– Матрица лоґики проєктох – предпоставки и ризики;
– Проєктни формулар;
– Буджет проєкту;
– Окремносци у приступе пририхтованя предкладаньох покраїнских инфраструк-

турних проєктох (упутйованє на Методолоґию за приоритизацию и селекцию ин-
фраструктурних проєктох);

– Потенциялни проєкти покраїни хтори прикладни за конкурованє за финансованє 
зоз средствох ЕУ. 

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на

Руководителє и службенїки у орґанизацийних єдинкох за управянє з проєктами, 
орґанизацийних єдинкох за економски розвой покраїни, як и служби за финансийне 
планованє и буджет.
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Обласц фахового усовершованя Управянє з проєктами

Назва програми обуки ЗАПРОВАДЗОВАНЄ ПРОЄКТОХ У СКЛАДЗЕ ЗОЗ ПРОЦЕДУРАМИ ЕУ

Циль програми Оспособйованє учашнїкох за квалитетне запровадзованє проєктох у складзе зоз ви-
маганями и процедурами Европскей униї.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Планованє запровадзованя проєкта – план активносцох, план видлївосци, план 
набавки, установйованє проєктного тиму;

– Финансиї проєкта – рахунок проєкта, уплацованя, оправданосц трошкох, прин-
ципи финансованя, рахунководство;

– Основи явних набавкох и управяня з контрактами у складзе з правилами ЕУ;
– Провадзенє (мониторинґ) и вреднованє (евалуация) проєктох и корективни по-

ступки за осиґурованє посцигованє резултатох проєкта.
– Финансийне даванє звитох – периодични (интерим) звити и финални звит, хро-

нолоґийни препатрунок трошкох, документация хтора провадзи звит;
– Наративне даванє звитох – периодични (интерим) звити и финални звит, випол-

нєносц индикаторох, прецена резултатох проєкта, програмна документация хто-
ра провадзи звит;

– Явносц и видлївосц проєкта у складзе з правилами ЕУ;
– Черанка искуствох и становискох о важносци интерней комуникациї у управяню 

з проєктами.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на

Руководителє и службенїки у орґанизацийних єдинкох за управянє з проєктами, 
орґанизацийних єдинкох за економски розвой покраїни, як и служби за финансийне 
планованє и буджет.

УПРАВЯНЄ З ЛЮДСКИМА РЕСУРСАМИ

Обласц фахового усовершованя Управянє з людскима ресурсами

Назва програми обуки РОБОТНИ ОДНОШЕНЯ 

Циль програми Унапредзенє знаня о специфичносцох применьованя предписаньох з якима ше ушо-
рює права и длужносци з роботного одношеня занятих у покраїнских орґанох.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Поняце занятих (предписаня з якима ше ушорює права и длужносци занятих у 
покраїнских орґанох и роботодавцох занятих); 

– Права и длужносци службенїкох и положенє функционерох;
– Зоперанє зраженя интересох;
– Тирванє роботного одношеня;
– Файти роботних местох службенїкох и способ їх пополньованя (правила и посту-

паня у поступку премесцаня, пребераня и запровадзованя конкурса).
– Приправнїки;
– Оценьованє службенїкох, кариєрне напредованє у служби и наградзованє; 
– Права службенїкох у случаю приношеня нового Правилнїка и пременки Правил-

нїка;
– Дисциплинска одвичательносц службенїкох и дисциплински мири;
– Преставанє роботного одношеня и преставанє потреби за роботу службенїка;
– Одлучованє о правох и длужносцох службенїкох и защита правох службенїкох;
– Окремни одредби о намесценїкох;
– Ушорйованє кадровей евиденциї.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки 
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Обласц фахового усовершованя Управянє з людскима ресурсами

Назва програми обуки СИСТЕМА ПЛАЦОХ СЛУЖБЕНЇКОХ И НАМЕСЦЕНЇКОХ 

Циль програми

Упознаванє и оспособйованє учашнїкох за применьованє нових законских ришеньох, 
унапредзенє знаня о специфичносцох применьованя у вязи зоз систему ушореня пла-
цох и других приманьох службенїкох и намесценїкох, односно занятих на хторих ше 
сходно применює предписаня з якима ше ушорює права и длужносци занятих у орґа-
нох АП и ЄЛС.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Основа за приношенє Закона о плацох службенїкох и намесценїкох у орґанох АП 
и ЄЛС (основи Закона о системи плацох занятих у явним секторе); 

– Основна плаца службенїкох и намесценїкох и основка за обрахунок и виплацо-
ванє основней плаци; 

– Критериюми и мерадла за класованє званьох, положеня и роботних местох до 
платних ґрупох и платних класох;

– Платни ґрупи, платни класи и початни коефициєнти званьох и коефициєнти по-
ложеньох; 

– Коефициєнти намесценїкох; 
– Одредзованє початного коефициєнта, коефициєнта службенїка при пребераню, 

премесцаню и розпоредзованю на одвитуюце, односно друге роботне место як и 
корективни коефициєнт и коефициєнт приправнїка;

– Звекшана плаца службенїкох и намесценїкох;
– Надополнєнє плаци и надополнєнє других трошкох.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки 

Обласц фахового усовершованя Управянє з людскима ресурсами

Назва програми обуки КАДРОВЕ ПЛАНОВАНЄ

Циль програми
Унапредзенє знаня о специфичносцох применьованя предписаньох з якима ше ушо-

рює питаня у вязи зоз планованьом и обезпечованьом роботи кадрох и моцнєнє капа-
цитетох занятих у тей обласци.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Правни рамик за приношенє кадрового плану орґана; 
– Значносц кадрового плану орґана; 
– Кеди ше приноши кадрови план и час по кеди є важаци; 
– Пририхтованє нарису кадрового плану; 
– Пририхтованє предлогу кадрового плану; 
– Приношенє кардового плану; 
– Надпатрунок запровадзованя кадрового плану и провадзенє запровадзованя ка-

дрового плану.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки

Обласц фахового усовершованя Управянє з людскима ресурсами

Назва програми обуки ОЦЕНЬОВАНЄ СЛУЖБЕНЇКОХ И КАРИЄРНИ РОЗВОЙ

Циль програми Унапредзенє знаня нащивительох о системи оценьованя службенїкох и дзвиганє 
свидомосци о значносци, цилю и наменки оценьованя.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Оценьованє службенїкох; 
– Циль и предмет оценьованя;
– Мерадла за оценьованє; 
– Час оценьованя и винїмки од оценьованя;
– Файти оценох, мерадла за оценьованє и поступок оценьованя;
– Скорейчасове и позарядове оценьованє;
– Пошлїдки одредзованя оцени «задоволює» и «нє задоволює»; 
– Способ напредованя и поняце нєпостредно висшого вивершительного роботно-

го места;
– Условия за напредованє на нєпостредно висше вивершительне роботне место;
– Наградзованє.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки
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Обласц фахового усовершованя Управянє з людскима ресурсами

Назва програми обуки ДИСЦИПЛИНСКА ОДВИЧАТЕЛЬНОСЦ

Циль програми
Унапредзенє знаня нащивительох о специфичносцох применьованя предписаньох з 

якима ушорена дисциплинска одвичательносц службенїкох и дзвиганє свидомосци о 
потупеньох длужносци з роботного одношеня.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Поняце дисциплинскей одвичательносци и взаємне одношенє виновней и дисци-
плинскей одвичательносци; 

– Файти потупеньох длужносци з роботного одношеня; 
– Порушованє дисциплинского поступку, компетенция дисциплинскей комисиї и 

дисциплински поступок процив службенїка на положеню;
– Водзенє дисциплинского поступку и одлучованє о дисциплинскей одвичатель-

носци;
– Правни лїки, застареносц и усна розправа;
– Вибор, одмерйованє и компетенция за виреканє дисциплинскей мири;
– Файти дисциплинских мирох и оддальованє з роботи; 
– Упис дисциплинскей кари до кадровей евиденциї и єй сцеранє;
– Дисциплинска одвичательносц намесценїкох.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки

Обласц фахового усовершованя Управянє з людскима ресурсами

Назва програми обуки УПРАВЯНЄ З ФАХОВИМ УСОВЕРШОВАНЬОМ 

Циль програми Розвиванє нєобходних знаньох и схопносцох нащивительох за успишне управянє зоз 
фаховим усовершованьом.

Опис програми и тематичних цалосцох

Модул 1: Нормативни рамик, планованє и програмованє фахового усовершованя
– Предписаня з якима ше ушорює обласц фахового усовершованя у явней управи;
– Файти програмох фахового усовершованя и компетенция за приношенє и сред-

ства за їх приношенє;
– Обовязни елементи програми общого и окремного фахового усовершованя служ-

бенїкох; 
– Виробок окремней програми фахового усовершованя;
– Планованє активносцох у вязи зоз фаховим усовершованьом.

Модул 2: Утвердзованє потребох за фаховим усовершованьом
– Нормативни рамик з яким ше ушорює поступок за утвердзованє потребох за фа-

ховим усовершованьом;
– Способ и методолоґия утвердзованя потребох за фаховим усовершованьом; 
– Критериюми и мерадла за утвердзованє потребох за фаховим усовершованьом;
– Фази утвердзованя потребох за фаховим усовершованьом;

Модул 3: Запровадзованє програми фахового усовершованя 
– Нормативни рамик з яким ше ушорює способ и форми запровадзованя програми 

фахового усовершованя и водзенє евиденциї о фаховим усовершованю; 
– Процес акредитациї и селекциї реализаторох; 
– Способи и форми запровадзованя програми;
– Вибор запровадзовача односно реализатора програми фахового усовершованя; 
– Централна евиденция програми фахового усовершованя.

Модул 4: Вреднованє програми фахового усовершованя 
– Нормативни рамик з яким ше ушорює вреднованє програми фахового усовершо-

ваня;
– Критериюми за вреднованє програми;
– Файти оценьованя програми;
– Стандарди и формулари за вреднованє програми.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки
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Обласц фахового усовершованя Управянє з людскима ресурсами

Назва програми обуки ВИРОБОК ПРАВИЛНЇКА О НУКАШНЇМ УШОРЕНЮ И СИСТЕМАТИЗАЦИЇ РО-
БОТНИХ МЕСТОХ

Циль програми Унапредзенє знаня и розвой схопносцох за запровадзованє анализи роботи, виробок 
опису роботи за роботни места и класованє роботних местох.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Начала за нукашню орґанизацию и систематизацию роботних местох;
– Файти нукашнїх єдинкох и условия за їх формованє;
– Ґрупи яки ше снує з окремнима актами;
– Документацийна основа;
– Приношенє правилнїка;
– Методи за анализу роботох;
– Мерадла за преценьованє роботних местох; 
– Предходни опис роботного места и повязаносц з окремнима функционалнима 

компетенциями; 
– Поступок класованя роботних местох; 
– Конєчни опис роботного места.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на

Руководителє у орґанох управи, службенїки хтори робя на роботох аналитичара ро-
ботних местох.

ВИТВОРЙОВАНЄ, ЗАЩИТА И УНАПРЕДЗЕНЄ ЛЮДСКИХ И МЕНШИНСКИХ ПРАВОХ

Обласц фахового усовершованя Витворйованє, защита и унапредзенє людских и меншинских правох

Назва програми обуки ЗАЩИТА ЛЮДСКИХ ПРАВОХ

Циль програми
Унапредзенє знаня нащивительох о людских правох и началох добрей управи як и о 

значносци интерних механїзмох контроли з аспекту людских правох и начала добрей 
управи.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Людски права: жридла, применьованє медзинародних документох; 
– Начала добрей управи; 
– Гражданє у окреме чувствительним положеню: одношенє орґана управи ґу граж-

даном у окреме чувствительним положеню; 
– Специфични мири потримовки, помоци и защити гражданох у окреме чувстви-

тельним положеню; 

Поступок контроли законїтосци и правилносци роботи орґана управи.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки

Обласц фахового усовершованя Витворйованє, защита и унапредзенє людских и меншинских правох

Назва програми обуки ВИТВОРЙОВАНЄ ПРАВОХ ПРИПАДНЇКОХ НАЦИОНАЛНИХ МЕНШИНОХ 

Циль програми

Упознаванє нащивительох з правами припаднїкох националних меншинох хтори 
ґарантовани з позитивно правнима предписанями. Квалитетна имплементация пред-
писаньох у обласци защити правох и шлєбодох националних меншинох у Републики 
Сербиї и то Закона о защити правох и шлєбодох националних меншинох, Закона о на-
ционалних совитох националних меншинох, Закона о службеним хаснованю язикох и 
писмох и одредбох других предписаньох цо релевантни за витворйованє меншинских 
правох. Почитованє людских и меншинских правох то основа за модерне и демокра-
тичне дружтво ровноправних гражданох з єднакима можлївосцами у яким ше ценї 
и пестує розличносц. Додатне доприношенє ґу тей програми и у тим же ше з добру 
имплементацию тих законох виполнює важни предусловия за приступанє Сербиї ґу 
Европскей Униї.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Препатрунок институционалного и нормативного (уключуюци и стратеґийни до-
кументи) рамика о правох припаднїкох националних меншинох;

– Обласци (култура, информованє, образованє, службене хаснованє язикох и 
писмох) и способ и защита правох и шлєбодох националних меншинох;

– Значносц мултикултуралносци;
– Поняце и улога националних совитох националних меншинох, поступок вибору 

членох националних совитох и їх овласценя;
– Поступок упису до окремного виберацкого списку националней меншини;
– Стратеґийни документи за витворйованє правох припаднїкох националних мен-

шинох.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки
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Обласц фахового усовершованя Витворйованє, защита и унапредзенє людских и меншинских правох

Назва програми обуки РОДНА РОВНОПРАВНОСЦ 

Циль програми Здобуванє основних знаньох нащивительох у обласци родней ровноправносци.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Основни поняца у родней ровноправносци: род и пол, родни улоги и родна 
ровноправносц, дискриминация и родна перспектива (gender mainstreaming); 

– Национални законски и стратеґийни рамик за родну ровноправносц; 
– Медзинародни обовязки у обласци родней ровноправносци; 
– Институционални механїзми за запровадзованє политики єднаких мож-

лївосцох; 
– Способи и методи уключованя перспективи родней ровноправносци до явней 

политики (gender mainstreaming).

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки

Обласц фахового усовершованя Витворйованє, защита и унапредзенє людских и меншинских правох

Назва програми обуки ЗОПЕРАНЄ МАЛТРЕТОВАНЯ НА РОБОТИ - МОБИНҐ

Циль програми Упознаванє службенїкох зоз зопераньом малтретованя на роботи, як и обовязками, 
правами, поступками и способами зопераня и защити од малтретованя на роботи.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Уводна часц – историят, смисел и значносц защити од зопераня малтретованя на 
роботи;

– Правни рамик – Закон о зопераню малтретованя на роботи и Правилнїк о прави-
лох справованя роботодавцох и занятих у вязи з превенцию и защиту од малтре-
тованя на роботи, огляднуце на медзинародни акти;

– Права, обовязки и одвичательносци роботодавца и занятого у вязи зоз малтрето-
ваньом; превенция од малтретованя и злохаснованя права на защиту од малтре-
тованя; правила справованя у вязи зоз защиту од малтретованя;

– Поступок за защиту од малтретованя у роботодавца и винїмки;
– Запровадзованє поступка постредованя и улога постреднїка; 
– Поступок за утвердзованє одвичательносци занятого; 
– Мири за зоперанє малтретованя по законченє поступку и защита учашнїкох у по-

ступку;
– Судска защита и приклади добрей пракси. 

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на Шицки службенїки

Обласц фахового усовершованя Витворйованє, защита и унапредзенє людских и меншинских правох

Назва програми обуки ЗАЩИТА ПОДАТОХ О ОСОБИ И ТАЙНОСЦ ПОДАТКОХ

Циль програми

Моцнєнє капацитетох учашнїкох у применьованю Закона о защити податкох о особи 
и упознаванє з основнима новинами у обласци защити податкох о особи яки предпи-
сани з Общу уредбу о защити податкох (GDPR), як и зоз змистом Закона о тайносци 
податкох и їх оспособйованє за його практичну применку.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Правни рамик и начала Закона о защити податкох о особи;
– Призберованє, обробок, анализа и чуванє податкох о особи у складзе зоз закон-

ску реґулативу;
– Правни особи и обовязки руководительох податкох о особи; 
– Надпатрунок над запровадзованьом Закона о защити податкох о особи;
– Одношенє Закона о защити податкох о особи и других законох.
– Нови Закон о защити податкох о особи;
– Крочаї за успишну и дїлотворну имплементацию Общей уредби о защити подат-

кох (GDPR);
– Поняце тайних податкох и їх защита;
– Утвердзованє ступня тайносци и право приступу ґу тайним податком.

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на

Службенїки хтори водза бази податкох хтори облапяю податки о особи, односно 
службенїки хтори запровадзую практичне применьованє Закона о защити податкох о 
особи и Закона о тайносци податкох, як и службенїки хтори поступаю по вимаганю за 
шлєбодни приступ ґу информацийом од явней значносци.
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ИНСПЕКЦИЙНИ НАДПАТРУНОК

Обласц фахового усовершованя Инспекцийни надпатрунок

Назва програми обуки ҐУ ЕФИКАСНЄЙШИМ ИНСПЕКЦИЙОМ

Циль програми
Унапредзенє знаня и фаховосци инспекторох о применьованю института и закон-

ских ришеньох хтори уведзени зоз Законом о инспекцийним надпатрунку и Законом о 
общим управним поступку.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Превентивне дїйствованє инспекциї пре витворйованє цилю инспекцийного над-
патрунку и зопераня наставаня нєзаконїтосцох и чкоди по явни интерес;

– електронске дїлованє и утаргованє печаца;
– Преценьованє ризику и зрозмирносц (приоритизация инспекцийного надпатрун-

ку и вибор субєктох при хторих ше окончи инспекцийну контролу);
– Поступок инспекцийного надпатрунку як окремни управни поступок (усоглаше-

носц Закона о общим управним поступку и Закона о инспекцийним надпатрун-
ку).

– Права и обовязки учашнїкох у инспекцийним надпатрунку (запровадзованє права 
и виполньованє обовязкох субєктох цо их ше надпатра и инспекторох у инспек-
цийним надпатрунку);

– Иницированє и порушованє потупового поступку (подношенє вимаганя за пору-
шованє потупового поступку);

– Доказованє потупеня и потуповей одвичательносци (Доказни дїї потупового по-
ступку);

Спорозуменє о припознаваню потупеня з обласци инспекцийного надпатрунку (Ус-
ловия за заключованє спорозуменя о припознаваню потупеня и критериюми и мерадла 
за утвердзованє санкциї за потупенє).

Цильна ґрупа хторей програма наменє-
на инспекторе 

ПРОГРАМА ОБУЧОВАНЯ РУКОВОДИТЕЛЬОХ 
ЗА 2021. РОК

Обласц фахового усовершованя Добра управа

Назва програми обуки ОРЄНТАЦИЯ

Циль програми
Циль обучованя то пририхтац нащивительох за окончованє роботох службенїкох 

на положеньох, так же ше им представи вредносци и етични кодекс, да нєобходни зна-
ня о функционованю явного сектора и потрима ефикасни уход до державней управи.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Стратеґийни цилї Влади Републики Сербиї и Покраїнскей влади;
– Етика и вредносци у явней управи;
– Препознаванє и керованє корупциї и етичних дилемох;
– По чим ше улога службенїка на положеню розликує од улоги високого руково-

дителя у приватним секторе?
– Правни рамик явней управи у Сербиї; 
– Основни закони и предписаня яки муши знац високи руководитель;
– Процес креированя и запровадзованя явней политики и главни крочаї у проце-

су;
– Основни знаня о буджетованю и финансийним управяню у явним секторе, 

уключуюци интерну финансийну контролу и екстерну ревизию;
– Основи явних набавкох и управного поступку;
– Специфични знаня о управяню з людскима ресурсами у явней управи.

Цильна ґрупа хторей програма наменєна Новопоставени службенїки на положеню хтори нє маю предходне або достаточне 
искуство у роботи у явней управи.
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Обласц фахового усовершованя Розвой особних схопносцох

Назва програми обуки ВОДЗИЦ СХАДЗКУ З РЕЗУЛТАТОМ

Циль програми Унапредзенє знаньох, схопносцох нащивительох за ефикасне планованє и запро-
вадзованє схадзкох.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Идентификованє потреби за схадзку и єй учашнїками; 
– Файти схадзкох; 
– Стили схадзкох у одношеню на ступень формалносци; 
– Планованє и пририхтованє схадзкох (дньови шор, простор, костиранє, ауди-

о-визуални средства, додатна потримовка, провадзаци материял); 
– Отверанє схадзки; 
– Водзенє схадзки; 
– Отворена и конструктивна комуникция на схадзки;
– Улоги на схадзки; 
– Заверанє схадзки.

Цильна ґрупа хторей програма наменєна Службенїки на положеню и службенїки на руководзацих роботних местох.

Обласц фахового усовершованя Розвой особних схопносцох

Назва програми обуки БЕШЕДА У ЯВНОСЦИ И ОСПОСОБЙОВАНЄ ЗА МЕДИЇ

Циль програми

Циль роботнї то унапредзиц схопносци учашнїкох у бешеди у явносци и звекшац 
їх самодовириє и способносц тримац увагу публики кед даваю интервюи за медиї. 
Службенїки на положеню ше зочую з рижнима ситуациями у своєй професионалней 
роботи дзе нєобходне мац барз добри схопносци бешедовац у явносци. Прегварки, 
урядово нащиви, конференциї и интер-културални роботнї од нїх вимагаю же би 
мали добру схопносц замерковац и провадзиц нащивительох, схопносц висловйованя 
на ясни способ и на способ з яким ше посцигує уплїв. Комуникация з медиями вимага 
способносц формуловац порученя з дїлотворним змистом и структуру, швидку реак-
цию и знац поступац кед им ше постави питанє.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Композиция або рядошлїд викладаня у датим часовим рамику; 
– Хаснованє гласу, дикциї и бешеди цела; 
– Контакт з очми и уключованє нащивительох до дискусиї; 
– Важносц гумору; 
– Страх и трема и як их превозисц; 
– Розвой самодовирия и сиґурносци у наступе; 
– Знаходзенє у чаше и реакция на зауваги, питаня и напади нащивительох; 
– Типични гришки при презентацийох и як их обкеровац;
– Догварянє госцованя и утвердзованє питаньох; 
– Правила пририхтованя вияви за медиї; 
– Кодекс облєканя за медийни наступи; 
– Даванє вияви за медиї;
– Конференция за новинарох; 
– Симулация и знїманє даваня интервюа у студию – директно.

Цильна ґрупа хторей програма наменєна Службенїки на положеню.

Обласц фахового усовершованя Розвой особних схопносцох

Назва програми обуки РИШОВАНЄ КОНФЛИКТОХ И ПРЕВОЗИХОДЗЕНЄ СТРЕСУ

Циль програми Моцнєнє капацитету руководительох за управянє зоз стресом и конфликтнима си-
туациями.

Опис програми и тематичних цалосцох

– Конфликти – поняце и файти;
– Одношенє медзи прегварками и конфликтами; 
– Фази прегваркох; 
– Винаходзенє взаємних хасновитих опцийох; 
– Поняцове одредзованє стресу – значносц, фактори и симптоми; 
– Позитивни и неґативни стрес;
– Професионални стрес и як го препознац;
– Стратеґия звладованя стресу.

Цильна ґрупа хторей програма наменєна Службенїки на положеню и службенїки на руководзацих роботних местох.

Надпомнуце:

У тих «Службених новинох АПВ» ше нє обявює Окремну часц, у складзе зоз членом 5. пасус 2. Покраїнскей 
скупштинскей одлуки о обявйованю предписаньох и других актох («Службени новини АПВ», число 54/14, 29/17 
и 12/18).
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З  М  И  С  Т

ОБЩА ЧАСЦ

ПОКРАЇНСКА ВЛАДА

77. Одлука о поступку и критериюмох за додзельованє 
средствох Покраїнского секретарияту за социялну 
политику, демоґрафию и ровноправносц полох за 
реализацию Програми унапредзеня социялней за-
щити у Автономней Покраїни Войводини;

78. Одлука о утвердзованю Общей програми обучова-
ня за 2021. рок и Програми обучованя руководите-
льох руководительох за 2021. рок.

ОКРЕМНА ЧАСЦ

ПОКРАЇНСКА ВЛАДА

79. Ришенє о номиналней суми софинансованя 
трошкох за биомедицински подпомогнуте оплод-
зенє за 2021. рок; 

80. Ришенє о даваню согласносци на Програму робо-
ти Информативного центру за дїловну стандарди-
зацию и сертификацию за 2021. рок;

81. Ришенє о даваню согласносци на Финансийни план 
Информативного центру за дїловну стандардиза-
цию и сертификацию за 2021. рок;

82. Ришенє о даваню согласносци на Рочну програму 
роботи Едукативного центру за обучованє у про-
фесионалних и роботних схопносцох, Нови Сад за 
2021. рок;

83. Ришенє о даваню согласносци на Финансийни план 
Едукативного центру за обучованє у професионал-
них и роботних схопносцох, Нови Сад за 2021. рок;

84. Ришенє о даваню согласносци на Рочну програму 
дїлованя Явного подприємства за просторне и ур-
банистичне планованє и проєктованє «Завод за ур-
банизем Войводини» Нови Сад за 2021. рок;

85. Ришенє о даваню согласносци на Програму роботи 
Центру за фамелийне змесценє и усвоєнє Суботица 
за 2021. рок;

86. Ришенє о даваню согласносци на Финансийни план 
Центру за фамелийне змесценє и усвоєнє Суботица 
за 2021. рок;

87. Ришенє о даваню согласносци на Програму роботи 
Фонду за вибеженцох, розселєни особи и за сотруд-
нїцтво зоз Сербами у реґиону за 2021. рок;

88. Ришенє о даваню согласносци на Финансийни план 
Фонду за вибеженцох, розселєни особи и за сотруд-
нїцтво зоз Сербами у реґиону за 2021. рок;

89. Ришенє о даваню согласносци на Програму роботи 
Туристичней орґанизациї Войводини за 2021. рок;

90. Ришенє о даваню согласносци на Финансийни план 
Туристичней орґанизациї Войводини за 2021. рок;

91. Ришенє о даваню согласносци на Програму дїлова-
ня д.о.о. «Парк Палич» за 2021. рок;

92. Ришенє о розришеню од длужносци окончователя 
длужносци директора Едукативного центру за обу-
чованє у професионалних и роботних схопносцох, 
Нови Сад;

93. Ришенє о менованю директора Едукативного цен-
тру за обучованє у професионалних и роботних 
схопносцох, Нови Сад;

94. Ришенє о преставаню длужносци окончователя 
длужносци директора Специялного шпиталю за 
ревматични хороти, Нови Сад;

95. Ришенє о менованю окончователя длужносци ди-
ректора Специялного шпиталю за ревматични хо-
роти, Нови Сад;

96. Ришенє о вименки Ришеня о менованю члена 
Управного одбору Дому школярох штреднїх шко-
лох Суботица;

97. Ришенє о розришеню членїци Надпатраюцого од-
бору Ґеронтолоґийного центру у Канїжи; 

98. Ришенє о менованю членїци Надпатраюцого одбо-
ру Ґеронтолоґийного центру у Канїжи;

99. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-9/2021-4;

100. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-9/2021-5;

101. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-9/2021-6;

102. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-9/2021-7;

103. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-9/2021-8;

104. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-9/2021-9;

105. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-9/2021-10;

106. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-9/2021-11;

107. Ришенє о хаснованю средствох чечуцей буджетней 
резерви, число: 401-9/2021-12.

ОГЛАСНА ЧАСЦ

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАРИЯТ ЗА ВИСОКЕ 
ОБРАЗОВАНЄ И НАУКОВОВИГЛЄДОВАЦКУ 

ДЇЯЛНОСЦ

108. Явни конкурс за реґресованє превоженя студентох 
у Автономней Покраїни Войводини за 2021. рок; 

109. Явни конкурс за софинансованє участвованя на на-
укових сходох у иножемстве наукововиглєдовацких 
роботнїкох и студентох хтори указали окремни ре-
зултати 2021. року;

110. Явни конкурс за софинансованє орґанизованя нау-
кововиглєдовацких сходох у 2021. року.

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна
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