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OPШTI DEO
354.
На основу Закона о издавању публикација („Сл. гласник РС“,
број 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004 и 101/2005 – др. закон),
члана 14. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за равноправност полова („Сл. лист АП Војводине” бр. 14/04 и бр. 3/06), члана
17. Статута Покрајинског завода за равноправност полова („Сл.
лист АП Војводине” 17/2005), Управни одбор Покрајинског завода за равноправност полова, на електронској седници одржаној
02.03.2021. године доноси:
ПРАВИЛНИК
О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим Правилником регулише се издавачка делатност Покрајинског завода за равноправност полова (у даљем тексту: Завод) која се односи на услове, критеријуме, поступак издавања
публикација и дистрибуцију, као и друга питања у вези са издавачком делатношћу Завода.
Правилник посебно уређује:
*
*
*
*

врсте публикација које се објављују;
врсте прилога у публикацијама које се објављују;
начин издавања публикација;
начин финансирања издавања публикација које се
објављују;
* друга питања која су од интереса за издавање публикација.
Техничко-административне послове у вези са издавањем публикација обављају запослени у Заводу.
Члан 2
Основни циљеви издавачке делатности Завода су:
• промоција концепта родне равноправности из перспективе људских права;
• допринос побољшању и осавремењивању образовног и
научно-истраживачког рада у области родне равноправности;

• објављивање стручне литературе (студија, радова, приручника, брошура и збирки радова) и промоција стручњака и стручњакиња у области родне равноправности;
• повећање сензибилитета академске заједнице, стручне и
шире јавности, родних локалних механизмима, невладиних организација, медија и образовних институција за
питања родне равноправности;
• обогаћивање фонда литературе о достигнућима доприноса жена у најразличитијим областима живота: на политичкој, друштвеној, научној и уметничкој сцени;
• афирмација достигнућа и резултата студената/студенткиња родних студија (мастер/магистарског и докторског
програма).
Члан 3
Завод може издавати само оне публикације које су у вези са
подручјем родне равноправности и људских права које до тада
нису штампане или сличне не постоје.
II ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Члан 4
Издавачка делатност Завода обухвата:
- Издавање студијских радова у области родне равноправности;
- Издавање истраживачких резултата у области родне равноправности;
- Издавање приручника, брошура и збирки радова у области родне равноправности;
- Издавање радова у области савременог стваралаштва жена;
- Издавање докторских и мастер радова на тему родне равноправности;
- Издавање радова у области историјског достигнућа жена
на тему родне равноправности.
Поред наведених, Завод објављује и повремена издања:
- Едиција „Животне приче жена“.
Члан 5
Поред објављивања публикација из члана 4 овог Правилника,
Завод може издавати и друге публикације из области које су релевантне за основну делатност Завода.
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Све публикације Завод може издавати самостално или у сарадњи/
суиздаваштву са издавачким предузећима, фондацијама, удружењима, факултетима, научним организацијама и другим организацијама,
као и физичким лицима, а у складу са одредбама овог Правилника.

Издавање докторских и мастер радова на тему родне
равноправности

У случају из става 2 овог члана међусобни односи учесника у објављивању публикација уређују се уговором којим се одређују међусобна права и обавезе сваког од уговорних страна, те начини поступања.

Публикације у оквиру едиције „Роза Луксембург“ обухватају
докторске и мастер радове на тему равноправности полова са
циљем да представи и афирмише стручњаке и стручњакиње
који се баве родним политикама. На овај начин промовишу се
ауторски научни и стручни радови, као и образовни капацитет акредитованог докторског и мастер програма у Србији –
АЦИМСИ Центар за родне студије на Универзитету у Новом
Саду.

Члан 6
Публикације утврђене у члану 4 овог Правилника објављују се
у штампаној и електронској форми (веб страница Завода) на српском језику латиницом или ћирилицом.
У посебним случајевима публикације могу бити објављене на
другим језицима и штампане одговарајућим писмом.
Завод за равноправност полова не објављује рукописе који садрже говор мржње, дневно-политичке записе, верско-екстремистичку
или коју другу идеолошко-догматску тематику и сличне садржаје.
Издавање студијских радова у области родне равноправности
Члан 7
Издавање студијских радова у области родне равноправности
се објављује у едицији под називом „Роза Швимер“. Ова едиција
обухвата студије и радове који анализирају законе, стратегије и
политике родне равноправности.
Публикујe се у текстуалној форми на штампаном и електронском медију и имају CIP запис (Cataloguing in Publication),
укључујући и међународни књижни број ISBN (International
Standard Book Number) као његов саставни део.
Издавање истраживачких резултата у области родне
равноправности
Члан 8
Истраживачки резултати у области родне равноправности
се објављују у едицији „Милева Марић Ајнштајн“. Ова едиција
бележи резултате истраживачких активности и препоруке неопходне за креирање нових практичних политика или иновирање
афирмативних мера за одређену друштвену групу.
Публикујe се у текстуалној форми на штампаном и електронском медију и имају CIP запис (Cataloguing in Publication),
укључујући и међународни књижни број ISBN (International
Standard Book Number) као његов саставни део.
Издавање приручника, брошура и збирки радова у области
родне равноправности
Члан 9
Приручници, брошуре и збирке радова у области родне равноправности се објављују у едицији „Клара Цеткин“. Она је посвећена едукативним програмима Завода, и обухвата приручнике, брошуре и збирке
радова полазника и полазница семинара и курсева које организује Завод.
Публикујe се у текстуалној форми на штампаном и електронском медију и имају CIP запис (Cataloguing in Publication),
укључујући и међународни књижни број ISBN (International
Standard Book Number) као његов саставни део.
Издавање радова у области савременог стваралаштва жена
Члан 10
Радови у области стваралаштва жена савременица и историјски важних жена објављују се у едицији „Милена Павловић Барили“. Ова
едиција сведочи о присуству и дометима како жена савременица на
друштвеној и уметничкој сцени, тако и кроз историју цивилизације.

Члан 11

Публикујe се у текстуалној форми на штампаном и електронском медију и имају CIP запис (Cataloguing in Publication),
укључујући и међународни књижни број ISBN (International
Standard Book Number) као његов саставни део.
Едиција „Животне приче жена“
Члан 12
Едиција „Животне приче жена“ је едиција Удружења грађана
„Женске студије и истраживања“. Завод у оквиру ове едиције повремено као суиздавач са УГ „Женске студије и истраживања“
објављује животне приче жена из Војводине које су дале значајан
допринос у борби за женска људска права.
Публикујe се у текстуалној форми на штампаном и електронском медију и имају CIP запис (Cataloguing in Publication),
укључујући и међународни књижни број ISBN (International
Standard Book Number) као његов саставни део.
Члан 13
Избор радова за публиковање у оквиру издавачке делатности
Завода спроводи се путем Јавног конкурса за публиковање радова у области родне равноправности (у даљем тексту: Јавни
конкурс).
Јавни конкурс се оглашава у Службеном листу АПВ и на веб
страници и огласној табли Завода.
Члан 14
Коначну одлуку о избору публикација које ће бити објављене
доноси директор/ка Завода на предлог Савета за издавачу делатност Завода за равноправност полова.
III КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ПУБЛИКАЦИЈЕ
Члан 15
Издавање публикација одвија се на основу Финансијског плана
и годишњег програма рада Завода којим се утврђује врста и број
публикација за наредну календарску годину.
Члан 16
Критеријуми за избор публикација:
• Радови који су настали у оквиру истраживачких пројеката у Војводини, земљи или у свету, а тематиком су везани за питања родне равноправности и родних студија;
• Радови настали у оквиру програмских активности Завода;
• Преводи већ објављених књига или зборника радова који
су добили научну верификацију у другим срединама, а
пре свега радови из региона;
• Радови из ризнице наслеђа женског покрета у Војводини
(XVIII-XX век);
• Радови у области савременог стваралаштва жена.
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Члан 17

Право учешћа на Конкурсу имају кандидати/кандидаткиње који:
• аплицирају са ауторским радом на тему из области родне
равноправности и одговарају за веродостојност садржаја
рукописа са којим конкуришу
Услови:
• Одбрањен мастер/магистарски или докторски рад;
• три рецензије о рукопису;
• рукопис предати на ЦД-у и у електронској верзији: word
(отворен) документ; формат фонт Times New Roman; величина фонта 12; размак између редова Before: 0; After:
0; Line spacing: Single; Параграфи: формат: Normal; први
ред: увучен аутоматски (Col 1);
• дужина рукописа се утврђује за сваки Конкурс;
• сажетак рукописа на српском и енглеском језику најмање
на једној страници А4 формата;
• учесник/ца Конкурса може да аплицира само са једним
радом;
• учесник/ца Конкурса коме/којој се објави ауторски рад
поново може да се јави на Конкурс две године након што
му/јој је објављен рад.
Члан 18
Обавезна документација коју Учесници конкурса достављају:
•
•
•
•

рукопис (електронски и у ЦД формату);
попуњену пријаву на Конкурс;
биографију и библиографију (ако је поседује);
доказ о одбрањеном мастер/магистарском или докторском раду;
• текстови потписаних рецензија о рукопису;
• сажетак рукописа на српском и енглеском језику најмање
на једној страници;
Члан 19
Рецензије рукописа ауторског рада треба да садрже:
• име и презиме рецензента/рецензенткиње и његово/
њено научно звање;
• име аутора/ке и наслов рукописа;
• кратак опис садржаја рукописа;
• експлицитну оцену о покривености садржаја одговарајуће теме датим рукописом;
• експлицитну оцену научног и стручног домета рукописа;
• препоруку за штампање рукописа.
Члан 20
Аутори/ке публикације дужни су да у назначеном конкурсном року
доставе Заводу рукопис у формату назначеном у условима Конкурса.
Рукопис подлеже обавезној лектури. Лектора ангажује Завод из реда
стручњака из области језика на коме је припремљена публикација.
Рукопис мора бити припремљен у форми за штампу, заједно са
свим прилозима.
Завод обезбеђује прелом текста и предлог ликовног обликовања/дизајна публикације.
Право аутора/ке је да сам/сама обезбеди ликовно решење публикације и у том случају Завод не покрива трошкове дизајна.
Уколико се аутор/ка одлучи за ову опцију, дужан/на је да достави материјал/ликовно решење за штампу у складу са техничким
упутством које добије од Завода, односно штампарије.
Завод за равноправност полова на својој интернет страници
објављује и електронско издање публикације у PDF формату,
прилагођено читању на свим електронским уређајима.
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IV САВЕТ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
Члан 21

Савет за издавачку делатност (у даљем тексту: Савет) има 3
члана/чланице:
- два члана/чланице стручњак/стручњакиња из области
родне равноправности;
- један представник/ца невладине организације.
Управни одбор Завода именује Савет за издавачку делатност на
предлог директорке Завода за конкурсни рок.
Савет се именује на период од годину дана.
Чланови/ице Савета не могу бити у родбинским, финансијским
или менторским релацијама са кандидатима /кандидаткињама о
чијим радовима се одлучује.
Чланови Савета који спроводе Јавни конкурс за доделу средстава не могу у исто време бити примаоци средстава који се додељују по основу Јавног конкурса.
Директорка Завода има право да донесе Одлуку о утврђивању и
висини накнаде за рад Савета у складу са Финансијским планом
и програмом рада Завода за равноправност полова, односно обезбеђеним буџетским средствима.
Члан 22
Председника/цу Савета бирају чланови/це на првом састанку
након именовања.
Председник/ца Савета има следећа права и дужности:
• Председник/ца руководи радом Савета, припрема и води
његове састанке.
• Председава састанцима Савета и утврђује њихов дневни
ред.
• Потписује акта која доноси Савет.
• Стара се о примени овог Правилника.
Вођење записника и евиденције присуства, припрему материјала за састанке, као и све друге административно-техничке
послове у вези са извршењем одлука Савета обавља запослено
лице у Заводу.
Члан 23
Дужности Савета за издавачку делатност су:
• утврђује испуњеност услова пријава по основу Јавног
конкурса према утврђеним критеријумима (из члана 17
овог Правилника);
• чита рукописе;
• саставља предлоге за објављивање издања Завода;
• саставља извештај о свом раду Заводу.
Члан 24
Савет за свој рад непосредно одговара Управном одбору и директору/ки Завода.
V ОБИМ И ФОРМА ИЗДАЊА
Члан 25
Тираж публикација утврђује се на основу Плана издавачке
делатности у оквиру Финансијског плана и годишњег програма
рада Завода.
Минималан тираж за штампано издање је 100 примерака, а
стандардни тиражи су 300, 500 и 1000 примерака.
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Члан 26

Члан 32

На свим издањима Завода обавезно се налази стилизовани важећи знак Завода.

Преостали тираж публикација дистрибуира се академској заједници, образовним институцијама, невладиним организацијама, и
другим заинтересованим циљним групама код нас, у региону и шире.

Уколико Завод издаје публикацију у сарадњи са другим правним лицем, обавезан је и важећи знак тог правног лица.
Члан 27
Публикација обавезно садржи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

име/имена аутора са звањима;
назив публикације;
имена и звање рецензената;
име издавача: Покрајински завод за равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 6, 21000 Нови Сад;
за издавача: директор/ка Завода и име другог правног
лица (уколико постоји);
име и звање уредника/це (уколико је предвиђен);
име и звање лектора/ке издања;
тираж публикације;
назив и седиште штампарије;
место и година штампања;
име дизајнера/ке корица књиге;
текст: „Средства за објављивање књиге обезбеђена
су у буџету АП Војводине и Забрањено прештампавање и фотокопирање. Сва права задржава издавач и
аутор.“
текст: „Ставови изречени у књизи припадају искључиво аутору/ки и његовим/њеним сарадницима/цама и не
предстаљају нужно званичан став Завода за равноправност полова.“
Члан 28

Члан 33
Средства за издавачку делатност обезбеђена буџетом АП
Војводине користе се за:
•
•
•
•

ауторске хонораре;
трошкове рада Савета;
трошкове штампања;
трошкове техничких услуга у вези са издавањем (прелом, лектура, дизајн публикације, транскрипција текста);
• друге трошкове у вези са издавањем публикација.
Трошкови штампања утврђују се уговором са штампаријом.
VII АУТОРСКИ ХОНОРАР
Члан 34
Сa aуторима/кама се закључује ауторски уговор, у складу са
овим Правилником, којим се регулишу сва права и обавезе.
Аутор/ка издања има сва ауторска права која им по закону припадају.
Послати рукописи се чувају у архиви Завода за равноправност
полова.
Члан 35

Публикација обавезно садржи CIP запис, чији је саставни део
међународни број ISBN, односно ISNN.

Аутору/ки, односно групи аутора/ки публикације припада ауторски хонорар уколико је Завод наручилац истраживања, студије, превода...

Све активности у вези са прибављањем одговарајућих међународних бројева и CIP записa обављају запослени у Заводу.

Аутору/ки или групи аутора/ки чији радови су изабрани по основу Јавног конкурса не припада ауторски хонорар.

VI ДИСТРИБУЦИЈА ИЗДАЊА

Члан 36

Члан 29

Трошкови ауторског хонорара и сва остала питања дефинишу
се уговором са аутором/ком.

Публикације Завода финансирају се из буџета АП Војводине и
нису намењене продаји.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30

Члан 37

По завршеном штампању ауторима припада 30% примерака
од укупног тиража штампане публикације. Ако је више аутора/
ки, овај број примерака распоређује се према међусобном договору.

Измене и допуне Правилника вршиће се на начин и по поступку предвиђеном за доношење.

По један примерак публикације припада рецензентима/кињама публикације.
Члан 31
У смислу важећих законских прописа (Закон о обавезном примерку публикације, „Службени гласник Републике Србије“, број
52/11, 13/2016). Завод као издавач у обавези је да достави по 6 примерака библиотеци Матице српске, 1 примерак Градској библиотеци Новог Сада, као и електронски примерак библиотеци Матице српске у Новом Саду.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу АП Војводине, а објављује се и на огласној табли
Завода за равноправност полова.
Доношењем овог Правилника престаје да важи Правилник о
издавачкој делатности број 113/2019 од 26.03.2019.
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 67/2021
Датум: 02.03.2021.

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
Сања Шифлиш

3. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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ПОСЕБНИ ДЕО
355.

357.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и
члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АПВˮ, број: 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16,
29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон
и 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон и 157/20 – др. закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. марта 2021. године, донела је

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВˮ,
број: 37/14) а у вези с чланом 246. став 1. Закона о раду („Службени
гласник РСˮ, број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. марта 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
Јелени Петровић Глишић, дипломираној економисткињи, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама, 9. марта 2021. године
престаје рад на положају због протека времена на које је постављена.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-72/2021
Нови Сад, 3. март 2021. године

РЕШЕЊЕ
I
Овлашћује се Чедомир Божић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да у име оснивача закључи Споразум о продужењу важења
Колективног уговора код послодавца Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин (број: 1311 од 10. априла 2018. године и
709 од 13. фебруара 2020. године).
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 031-102/2021
Нови Сад, 3. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

358.

356.
На основу чл. 32. тачка 8, члана 36. става 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), као и члана 27. ставa 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број:
37/14, 54/14, др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), Покрајинска
влада, на седници одржаној 3. марта 2021. године, донела је

На основу члана 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска влада, на седници, одржаној 3. марта 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Јелена Петровић Глишић, дипломирана економисткиња, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, почев од 10. марта 2021. године, на период од три месеца.

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског завода
за заштиту споменика културе за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за заштиту споменика културе
на 30. седници, одржаној 4. фебруара 2021. године.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-73/2021
Нови Сад, 3. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 451-4/2021-6
Нови Сад, 3. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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359.

II

На основу члана 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 1. Покрајинске скупштинске
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. марта 2021. године, донела је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-22/2021-1
Нови Сад, 3. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског завода за
заштиту споменика културе за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за заштиту споменика кулуре,
на 25. седници одржаној 4. фебруара 2021. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

362.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 22/11), те
члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. марта 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-17/2021-1
Нови Сад, 3. март 2021. године

I

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох
за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу
војвођанских Русина, на седници одржаној 4. фебруара 2021. године.
II

360.
На основу чланa 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3.
марта 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-46/2021
Нови Сад, 3. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

I
Даје се сагласност на Финансијски план Спомен-збирке Павла
Бељанског за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Спомен-збирке Павла Бељанског, на седници одржаној 9. фебруара 2021. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

363.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 22/11), те
члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. марта 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

127 Број: 451-8/2021-6
Нови Сад, 3. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

361.

I
Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2021.
годину, који је донео Управни одбор Завода за културу војвођанских Русина, на седници одржаној 4. фебруара 2021. године.
II

На основу чланa 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3.
марта 2021. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Даје се сагласност на Програм рада Спомен-збирке Павла Бељанског за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Спомен-збирке
Павла Бељанског, на седници одржаној 9. фебруара 2021. године.

127 Број: 022-143/2021
Нови Сад, 3. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

3. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 12 - Страна 931

364.

366.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
3. марта 2021. године, д о н е л а је

На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/12 – УС РС), члана 48. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10,
55/13, 27/18 – др. закон и 10/19), члана 32. став 1. тачка 12, као и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 3. марта 2021. године, д о н е л а ј е

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији послова у Дому за одрасле и старије „Свети
Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, који је донео директор Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, 29. јануара 2021. године.
II

РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Студентског центра „Нови Сад” у Новом
Саду, до истека мандата Управном одбору, именују се:
- чланови:
1. Оливера Кнежевић, дипломирани инжењер менаџмента из Новог Сада, представница оснивача;
2. проф. др Александар Ашоња, доктор техничких наука
из Футога представник оснивача;
3. Душан Ђукић, мастер менаџер из Новог Сада, представник оснивача;
4. др Кристина Мијић, доцент Економског факултета
Универзитета у Новом Саду, представница Универзитета у Новом Саду.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-111/2021
Нови Сад, 3. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

365.
На основу члана 48. став 1. Закона о ученичком и студентском
стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10, 55/13, 27/18 – др.
закон и 10/19), члана 32. став 1. тачка 12, те чл. 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени гласник РС”, број: 99/09, 67/12 – УС РС), Покрајинска
влада, на седници одржаној 3. марта 2021. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-579/2020
Нови Сад, 3. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

367.

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Студентског центра „Нови Сад” у Новом Саду, на лични захтев:
- чланови:
1. Александар Зиројевић, апсолвент Филозофског факултета у Новом Саду, из Новог Сада, представник оснивача;
2. др Мирка Лукић-Шаркановић, доцент медицинских
наука из Новог Сада, представница оснивача;
3. Урош Бајић, класични филолог и студент Филозофског
факултета из Новог Сада, представник оснивача;
4. проф. др Ружица Игић, Природно-математички факултет
у Новом Саду, представница Универзитета у Новом Саду.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-578/2021
Нови Сад, 3. март 2021. године

II

На основу чл. 41. став 3. и 44а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, брoj: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32.
тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у
вези с чланом 1. алинеја 9. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска влада,
на седници одржаној 3. марта 2021. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Престаје дужност Управном одбору Културног центра Војводине „Mилош Црњански” у Новом Саду, због истека мандата:
- председнику:
1. проф. др Миловану Мишкову, етномузикологу;
- члановима:

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1.
2.
3.
4.

Александри Степановић, композиторки;
Слободану Којићу, вајару;
др Валентини Чизмар, филозофкињи;
др Ференцу Немету, антроплогу;

Страна 932 - Броj 12
5.
6.
7.
8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Ђезе Бордашу, књижевнику и књижевном преводиоцу;
Мирославу Алексићу, књижевнику;
Јадранки Родић, дипломираној економисткињи;
Драгану Илићу, професору филозофије.
II

о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези
с чланом 1. алинеја 9. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска влада,
на седници одржаној 3. марта 2021. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-152/2021
Нови Сад, 3. март 2021. године

3. март 2021.

I
У Надзорном одбору Културног центра Војводине „Mилош
Црњански” у Новом Саду, због истека мандата, престаје дужност:

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

- председнику:
- Милани Татић;
- члановима:

368.
На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32. тачка
12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези
с чланом 1. алинеја 9. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. марта 2021. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

1. Милени Спасић;
2. Моники Белић.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-159/2021
Нови Сад, 3. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

I
У Управни одбор Културног центра Војводине „Mилош Црњански” у Новом Саду, на период од четири године, именују се:
- председник:
- Александар Станков, директор опере Српског народног позоришта;
- чланови:
Јоан Баба, новинар и публициста;
Ана Ђурић, првакиња балета;
Ђезе Бордаш, књижевник и књижевни преводилац;
Слободан Којић, магистар ликовних уметности;
Марина Деспинић, дипломирана правница;
Александра Ђурић Боснић, докторка наука о драмским
уметностима, медијима и култури, из реда запослених;
7. Светозар Нешић, дипломирани композитор, из реда запослених;
8. Мирко Себић, професор филозофије, из реда запослених.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II

На основу члана 45. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), те члана 32. тачка
12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези
с чланом 1. алинеја 9. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. марта 2021. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Културног центра Војводине „Mилош Црњански” у Новом Саду, на период од четири године, именују се:
- председник:
- Милана Татић, дипломирани инжењер менаџмента;

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

- чланови:
1. Милена Спасић, мастер музички уметник (виолина);
2. Нина Урукало, дипломирани правник, из реда запослених.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-153/2021
Нови Сад, 3. март 2021. године

370.

II
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

369.
На основу чл. 45. став 3. и 48а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, брoj: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32.
тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-160/2021
Нови Сад, 3. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

3. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

371.

•
•
•
•
•

Број 12 - Страна 933

Анита Жанић, дипломирана политиколошкиња;
Ана Ходак, магистар теологије;
Драган Мухарем, дипломирани теолог;
Мира Темуновић, професорка музичког васпитања;
Младен Шимић, бравар.

На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32. тачка
12, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и члaна
11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Хрвата – Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata у Суботици („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), Покрајинска влада, на седници
одржаној 3. марта 2021. године, д о н е л а ј е

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

РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за културу
војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata у Суботици, због истека мандата:
- председница:
• проф. Љубица Вуковић Дулић, историчарка уметности;
- чланови:
•
•
•
•
•
•
•
•

Војислав Темуновић, професор музичке културе;
Маринко Стантић, свештеник;
Ката Пелајић, из Плавне;
Дарко Вуковић, мастер графичког дизајна;
Дарио Шпановић, професор историје и етнологије;
Јосип Бако, дипломирани економиста;
Бернадица Еветовић, наставница разредне наставе;
Жељко Шеремешић, дипломирани правник.

II

127 Број: 022-122/2021
Нови Сад, 3. март 2021. године

373.
На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени
гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32.
тачка 12, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
као и члaна 13. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Хрвата – Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
у Суботици („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. марта 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-121/2021
Нови Сад, 3. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Завода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
у Суботици, због истека мандата:
- председник:

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

372.
На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана 32. тачка
12, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и члaна 11. ст. 2. и 3. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata у Суботици
(„Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), Покрајинска влада, на
седници одржаној 3. марта 2021. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

• Бранимир Кунтић, дипломирани правник из Суботице;
- чланови:
• Снежана Нимчевић, диломирана економисткиња из
Суботице;
• Катарина Челиковић, професорка из Суботице.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-125/2021
Нови Сад, 3. март 2021. године

I
У Управни одбор Завода за културу војвођанских Хрвата –
Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata у Суботици, на период од
четири године, именују се :
- председник:
• Жељко Шеремешић, дипломирани правник;
- чланови:
• Јосип Бако, мастер економиста;
• Далибор Мергел, дипломирани етнолог - антрополог;
• Клара Дулић Шевчић, мастер професорка језика и
књижевности;

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

374.
На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), члана
32. тачка 12, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број
37/2014), као и члaна 13. ст. 2. и 3. Одлуке о оснивању Завода за
културу војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih
Hrvata у Суботици („Службени лист АПВ”, бр. 7/08 и 6/09), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. марта 2021. године,
донела је

Страна 934 - Броj 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ
I

У Надзорни одбор Завода за културу војвођанских Хрвата –
Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata у Суботици, на период од
четири године, именују се :
- председник:
• Бранимир Кунтић, дипломирани правник;
- чланови:
• Марица Станић, дипломирана економисткиња;
• Катарина Челиковић, професорица компаративне књижевности и руског језика и књижевности.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-126/2021
Нови Сад, 3. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

375.
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, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), као и члана 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. марта 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. 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 финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 16 – Покрајинском секретаријату за привреду
и туризам, Програм 1509 Подстицаји развоју конкурентности
привреде, Програмска активност 1004 Најбоље из Војводине,
функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови, извор финансирања 01 00 Општи приходи и
примања буџета, средства у укупном износу од 5.000.000,00
динара ( словима: пет милиона динара и 00/100), и то на економским класификацијaма: 423 Услуге по уговору у износу од
укупно 4.100.000,00 динара (словима: четири милиона сто хиљада динара и 00/100) од чега: 4234 Услуге информисања у износу од
500.000,00 динара, 4235 Стручне услуге у износу од 2.620.000,00
динара, 4237 Репрезентација у износу од 480.000,00 динара и
4239 Остале опште услуге у износу од 500.000,00 динара, и 424
Специјализоване услуге односно 4249 Остале специјализоване
услуге, у износу од 900.000,00 динара (словима: девет стотина
хиљада динара и 00/100), због недовољно планираних средстава
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

3. март 2021.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се за
укупно 5.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота, увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секретаријат за привреду и туризам, по основу употребе средстава
текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се за
финансирање реализације програмске активности „Најбоље
из Војводине” (ангажовање акредитоване контролне куће за
контролу испуњености услова за доделу права на коришћење
знака, израду техничког решења за редизајн знака, штампање
рекламног материјала, образовање стручне комисије за доделу знака Најбољe из Војводине, организацију промотивних
активности и едукација за произвођаче чији производи носе
знак Најбољe из Вoјводине).
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
привреду и туризам преузеће обавезу на основу писаног уговора,
или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-24
Нови Сад, 3. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

376.
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, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), као и члана 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. марта 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. 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
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска
класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 16 – Покрајинском секретаријату за привреду
и туризам, Програм 1509 Подстицаји развоју конкурентности
привреде, Програмска активност 1002 Промоција извоза путем
сајамских наступа, функционална класификација 411 Општи
економски и комерцијални послови, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa
421 Стални трошкови, 4216 Закуп имовине и опреме, износ од
2.000.000,00 динара (словима: два милиона динара и 00/100),
због непланираних средстава на апропријацији за реализацију
намене из тачке 2. овог решења.

3. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Отвара се апропријација на годишњем нивоу за Покрајински
секретаријат за привреду и туризам у износу од 2.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – увећава се у висини
и по методологији, те по условима, начину и поступку за измену
периодичног плана извршења и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује покрајински орган
надлежан за послове финансија.
2. Отварање апропријације, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским
класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за финансирање организовања EXPO оn line сајма предузетништва
Војводине на Новосадском сајму, како би се окупили мали
привредници, као и институције које пружају подршку унапређењу пословања тим привредним субјектима, у циљу
упознавања са програмима Покрајинске владе у финансијској
подршци предузетницима, потенцијалима струковних удружења малих привредника, финансијским прорамима ЕУ као
и проблемима у пословању.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
привреду и туризам преузеће обавезу на основу писаног уговора,
или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-25
Нови Сад, 3. март 2021. године
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класификацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, а због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из
тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријацијa из става 1. ове тачке, увећава се
за 52.444.147,47 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења усмериће се Општини
Оџаци, а намењено је за суфинансирање доградње дела „Б”
објекта П+1 и изградње помоћног објекта П+О Предшколске
установе „Полетарац” у Оџацима.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице и Покрајински
секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-9/2021-26
Нови Сад, 3. март 2021. године

377.
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, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20), као и члана 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. марта 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. 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
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве,
одобрава се Разделу – 06 Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице, Програм 2002 Предшколско васпитање, Програмска
активност 1002 Модернизација инфраструктуре предшколских
установа, функционална класификација 910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 01 00 Општи приходи
и примања буџета, износ од 52.444.147,47 динара (словима: педесет два милиона четири стотине четрдесет четири хиљаде
једна стотина четрдесет седам динара и 47/100), на економској

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

378.
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, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), као и члана 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада , на седници одржаној 3. марта 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. 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 финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 11 – Покрајинском секретаријату за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 Систем локалне самоуправе, Програмска активност
1003 Подршка развоју локалне самоуправе, функционална класификација 180 Трансфери општег карактера између различитих
нивоа власти, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим
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3. март 2021.

нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима
власти, износ од 30.000.000,00 динара (словима: тридесет милиона динара и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински
секретаријат за финансије.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 30.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота
– увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог
правног акта, уколико другачије није законом прописано.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, усмериће се општини Бач за финансирање извођења радова и надзора за изградњу зграде за социјално становање у општини Бач.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

127 Број: 401-9/2021-27
Нови Сад, 3. март 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

OGLASNI DEO
379.
На основу члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), члана 5. Правилника о поступку и
критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата
за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица
са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене
бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2021.
години („Службени лист АПВ”, број 8/21), Решења о покретању
поступка јавног конкурса, број:139-401-2028 /2020-01, а у вези с
чланoм 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр.
51/09, 99/11 – др. закон и 44/18 – др.закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава
за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18) и Одлуком о доношењу
Програма демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине са мерама за његово спровођење („Службени лист АПВ”, број
3/05), Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ
ЗАШТИТЕ,
ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И
ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ
У 2021. ГОДИНИ
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова у складу с Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за социјалну
политику, демографију и равноправност полова за 2021. годину,
доделиће средства за финансирање, односно обезбедиће недостајући део средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења грађана у области социјалне заштите
и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите,
друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2021. години, у укупном износу од 18.000.000,00 динара.

По овом јавном конкурсу, средства ће се доделити у складу са
Правилником о поступку и критеријумима за доделу средстава
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију
и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне
заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске
заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2021. години („Службени лист АПВ”, број 8/21).
Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.
Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше
до 31. децембра 2021. године.
Предмет конкурса јесу финансирање реализације програма,
односно обезбеђење недостајућег дела средстава за финансирање
програма и програмских активности и неопходних функционалних расхода, које реализују удружења грађана у области социјалне
заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске
заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне
политике у 2020. години, у укупном износу од 18.000.000,00 динара.
Средства ће бити расподељена на следећи начин:
1. за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом – 7.000.000,00 динара;
2. за област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике – 4.000.000,00 динара;
3. за област борачко-инвалидске заштите – 7.000.000,00 динара.
Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана уписана
у регистар у надлежном органу за програмe који се реализују на
територији Аутономне покрајине Војводине.
Удружења грађана могу конкурисати са једним пројектом, а
висина тражених средстава не може бити већа од:
1. за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом – 400.000,00 динара;
2. за област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике – 300.000,00 динара;
3. за област борачко-инвалидске заштите – 300.000,00 динара.
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На конкурсу не могу учествовати: физичка лица, индиректни
корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, привредни
субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима
које доноси или на која даје сагласност Скупштина Аутономне
покрајине Војводине или Покрајинска влада.

датума и промоцију културно-историјског наслеђа, унапређење учешћа бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца у животу шире
друштвене заједнице
3) за област друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике: допринос заштити деце, унапређивању дечјег стваралаштва, побољшању услова за
задовољење основних потреба деце и бригу о породици,
подстицању рађања деце и унапређивању демографског
развоја и популационе политике.

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, искључиво на обрасцу пријаве који се може преузети у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Булевар Михајла Пупина број 16, III спрат,
канцеларија 26 (тел.487-4400) као и на интернет страници наведеног секретаријата: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

• допринос унапређивању положаја циљне групе (до 20
бодова)

Уз пријаву, подноси се следећа обавезна документација: фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и фотокопија
ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање),
кратак историјат удружења, досадашња искуства на реализацији
сличних програма.
Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за социјалну
политику, демографију и равноправност полова, Булевар Михајла
Пупина број 16, 21108 Нови Сад - путем поште, или лично у Писарници покрајинских органа управе, Булевар Михајла Пупина
број 16, 21108 Нови Сад, сa назнаком – „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднела овлашћена лица, пријаве које нису поднете на прописаном
обрасцу, као и пријаве у којима се тражи износ већи од предвиђеног – неће се разматрати.
Конкурсна документација се не враћа.
Пријава на јавни конкурс подноси се у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у „Службеном листу АПВ”, односно у дневном листу „Курир”и на сајту секретаријата www.
socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs
Поступак јавног конкурса спроводи комисија коју образује
покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Комисија процењује и вреднује програме удружења грађана доделом одговарајућег броја бодова, у складу са
следећим критеријумима.
1. Према референцама програма за област у којој се реализује програм (укупно највише до 30 бодова):
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе и
повезаности циљева и активности, дужина трајања програма (до 10 бодова);
- број директних корисника програма (до 10 бодова);
- могућност развијања програма и његова одрживост (до
10 бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом програма (укупно највише до 40 бодова)
• допринос унапређивања стања у области у којој се програм спроводи (до 20 бодова)
1) за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом: допринос заштити и унапређивању социјално-економског и друштвеног положаја, рехабилитацији,
социјализацији и превенцији искључености лица са инвалидитетом, лица у стању социјалне потребе и лица
којима је потребна посебна друштвена подршка; побољшање приступачности и обезбеђивање адекватних услова за рад удружења како би се особама са инвалидитетом
омогућило пуно и равноправно учешће у животу заједнице, подизање свести друштвене заједнице о особама са
инвалидитетом.
2) за област борачко-инвалидске заштите: допринос заштити и унапређивању социјално-економског и друштвеног положаја, рехабилитацији и социјализацији чланова удружења бораца, ратних војних и цивилних инвалида рата, чланова породица палих бораца и умрлих ратних
војних инвалида, као и допринос обележавању значајних
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3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања програма из других извора (укупно највише до 30 бодова):
- процена економичности буџета програма и усклађености буџета с планираним активностима (до 10 бодова);
- висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава јавног конкурса (до 10 бодова);
- степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора (до 10 бодова).
Применом наведених критеријума, Комисија сачињава прелиминарну листу вредновања и рангирања пријава на јавни конкурс
у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Прелиминарна листа вредновања и рангирања пријава објављује се на интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност
полова и учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве
и приложену документацију у року од три дана од дана њиховог
објављивања и право приговора на исту у року од осам дана од
дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору учесника јавног конкурса доноси комисија, у року од 15 дана од дана његовог пријема.
О додели и висини средстава, одлучује решењем које је коначно покрајински секретар за социјалну политику, демографију
и равноправност полова, у складу с ликвидним могућностима
буџета Аутономне покрајине Војводине, у року од 30 дана од
дана објављивања прелиминарне листе вредновања и рангирања
пријава удружења грађана на јавни конкурс на интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
У случају да удружење грађана којем су одобрена средства
одустане од реализације пројекта, покрајински секретар ће, на
основу листе вредновања и рангирања донети решење о додели
нерасподељених средстава.
Решење о додели средстава објављује се на интернет страници
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију
и равноправност полова www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs
Додатне информације можете добити путем телефона 021/48744 - 00 од 8 до 16 часова.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
Број: 139-401-530/2021-01
Дана: 03. март 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

380.
На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“,
број: 66/2020), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о
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покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14
‒ др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима
за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког
потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. години Набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација
у промоцији и пословању угоститељских објеката („Службени
лист АПВ”, бр. 7/2021 од 18.02.2021. године), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), објављује
ИЗМЕНУ JAВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ
СУБЈЕКТИМА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА
АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ - НАБАВКА МАШИНА
И ОПРЕМЕ
И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА
У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА
БРОЈ: 144-401-194/2021-4
Мења се Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава
привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја
за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години
- набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација
у промоцији и пословању угоститељских објеката, број: 144-401194/2021-4, у тачки 7. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ, у ставу 2. и гласи: „Рок за подношење пријаве 18.03.2021. године“.

381.
На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“,
број: 66/2020), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14
‒ др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима
за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког
потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. години Набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација
у промоцији и пословању угоститељских објеката („Службени
лист АПВ”, бр. 7/2021 од 18.02.2021. године), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), објављује
ИЗМЕНУ JAВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ
СУБЈЕКТИМА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП
ВОЈВОДИНЕ
У 2021. ГОДИНИ - НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ
И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА
У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА
БРОЈ: 144-401-194/2021-4
Мења се Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава
привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја
за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години - набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката, број:
144-401-194/2021-4, у тачки 4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ, под 1,
тако да гласи:
„1. Подизања квалитета услуга угоститељских објеката
- набавке машина и опреме за угоститељску делатност најмање
од 350.000,00 динара до највише 4.000.000,00 динара“ .
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382.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за
равноправност полова („Сл. лист АП Војводине“ бр. 14/04 и бр.
3/06), члана 6 Статута Покрајинског завода за равноправност полова ( “Сл. лист АП Војводине” број 14/04 и 3/06), Финансијског плана Покрајинског завода за равноправност полова за 2021.
годину, члана 2. Закона о равноправности полова („Сл. гласник
РС“, бр. 104/2009) Правилника о издавачкој делатности Завода за
равноправност полова бр.67/2021 од 03.03.2021. године, Завод за
равноправност полова (у даљем тексту Завод) расписује:
КОНКУРС
ЗА ПУБЛИКОВАЊЕ РАДОВА
У ОБЛАСТИ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет конкурса је избор рукописа за публиковање, и то:
• рада из области историјског и савременог стваралаштва жена који сведочи о присуству и дометима жена на
друштвеној, научној и уметничкој сцени,
• одбрањеног докторског/мастер рада на тему родне равноправности,
• истраживачких резултата у области родне равноправности
Завод обезбеђује средства за штампање два ауторска рада, као
и ликовно обликовање, прелом, лектуру изабраних ауторских
радова, и међународни књижни број ISBN (International Standard
Book Number) и каталошки запис CIP (Cataloguing in Publication).
II ЦИЉЕВИ КОНКУРСА
• Промоција концепта родне равноправности из перспективе људских права
• Допринос побољшању и осавремењивању образовног и научно-истраживачког рада у области родне равноправности
• Обогаћивање фонда литературе о достигнућима доприноса жена у најразличитијим областима живота: на политичкој, друштвеној, научној и уметничкој сцени.
• Објављивање стручне литературе и промоција стручњака и стручњакиња у области родне равноправности.
• Афирмација достигнућа и резултата студената/студенткиња родних студија (мастер/магистарског и докторског
програма)
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР РАДОВА
• Радови који су настали у оквиру истраживачких пројеката у Војводини, земљи или у свету, а тематиком су везани за питања родне равноправности и родних студија;
• Радови из ризнице наслеђа женског покрета у Војводини
(XVIII-XX век);
• Радови у области савременог стваралаштва жена.
IV ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на Конкурсу имају кандидати и кандидаткиње:
• Који/које аплицирају са једним ауторским радом на тему
родне равноправности који до сада није објављен
• Чије ауторске радове Завод није објавио у последње две
године
• који/које су одбранили докторски/мастер рад (уколико
конкуриши са радом у овој категорији)
V УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
• испуњен један од наведених критеријума
• дужина рукописа за ауторски рад може имати максимално 150 страна
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VI ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

VII ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Учесници/це конкурса предају материјал у електронском (ЦД)
и штампаном облику:

Пријаве на Конкурс са обавезном документацијом достављају
се у затвореној коверти на адресу: Покрајински завод за равноправност полова, Булeвар Михајла Пупина 6/IV, Нови Сад, поштом
или лично на горе наведену адресу са назнаком „Конкурс за публиковање радова у области родне равноправности”.

• попуњену пријаву за конкурс (пријава за конкурс може
се преузети на сајту Завода за равноправност полова
http://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/),
• рукопис у word документу1 у складу са Правилником о
издавачкој делатности Завода за равноправност полова)
под називом Издавачка делатност_Конкурс_(име апликанта/апликанткиње) – само у електронском облику
(не дужи од 150 страна).
• сажетак рукописа на српском језику на једној до две куцане стране А4 формата (синопсис може бити куцан у
посебном word документу),
• сажетак рукописа на енглеском језику (abstract),
• три потписане рецензије стручњака/стручњакиња за
област теме са којом кандидат/киња конкурише (од
којих само један/једна сме бити члан/ица комисије
за одбрану рада (укључујући и ментора/ку) уколико
се ради о докторској дисертацији или магистарској
тези,
• биографију са личном фотографијом (црно-бела, из амфаса, за потребе штампања књиге). Фотографија није
обавезна.
• Библиографију (ако је аутор/ка до сада објављивао/
објављивала радове)
• доказ о одбрањеном докторском/мастер раду
• евентуалне писмене препоруке и подршке аутору/ки
рада
1 Пожељно је да рукопис књиге буде уређен, лекторски и коректорски
онолико колико је аутор/ка спреман/на да то сам/а уради, а сви недостаци
у рукопису биће отклоњени од стране лектора и коректора ангажованог од
стране Завода за равноправност полова.

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне
пријаве, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.
Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима
и поступку утврђеним Правилником о издавачкој делатности Завода.
Документација у штампаном облику се доставља у фотокопији, а Завод задржава право да затражи оригинал документације
на увид. Завод не враћа запримљену документацију већ се она
чува у архиви установе.
Одлуку о публиковању радова у области родне равноправности
доноси директорка Завода на предлог Савета за издавачку делатност. Одлука ће бити објављена на сајту Завода за равноправност
полова www.ravnopravnost.org.rs у секцији Јавни конкурси.
VIII РОК ЗА ПРИЈАВУ
Пријаве на Конкурс ће се примати до 10. маја 2021. године,
а све додатне информације могу се добити путем имејл адресе:
konkursi@ravnopravnost.org.rs
Број: 70/2021
Датум: 03.03.2021.

Станислава Малић-Гостовић
___________________
директорка

Страна 940 - Броj 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

3. март 2021.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

Редни број

ОПШТИ ДЕО

371.

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

372.

354.

Правилник о издавачкој делатности Завода за равноправност полова;

925

ПОСЕБНИ ДЕО

374.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
355.
356.
357.

358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.

365.
366.
367.
368.
369.
370.

Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Решење о овлашћењу Чедомира Божића, покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и
шумарство за закључење Споразума о продужењу
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Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за заштиту споменика културе за
2021. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Спомен-збирке Павла Бељанског за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Спомен-збирке Павла Бељанског за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план
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Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Културног центра Војводине
„Милош Црњански“ у Новом Саду
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Културног центра Војводине „Милош
Црњански“ у Новом Саду
Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Културног центра Војводине
„Милош Црњански“ у Новом Саду
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Културног центра Војводине „Милош
Црњански“ у Новом Саду
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грађана у области социјалне заштите и заштите лица
са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите,
друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2021. години;
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Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata у Суботици
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за културу војвођанских Хрвата -Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata у Суботици
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Хрвата - Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata у Суботици
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за културу војвођанских Хрвата- Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata у Суботици
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Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних
средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години-набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у
промоцији и пословању угоститељских објеката;
Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних
средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години-набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у
промоцији и пословању угоститељских објеката;
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ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
382.

Конкурс за публиковање радова у области родне равноправности.
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,
Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27
Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142,
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 457 633, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs
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