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OPШTI DEO
536.
На основу члана 79. став 3. и 4. Закона о дивљачи и ловству („Сл.
гласник РС“, бр. 18/10 и 95/2018 - др. закон), чл. 11. и 22. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, брoj 66/20), a у вези са Покрајинском
скупштинском одлуком о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине
Војводине у 2021. години („Службени лист АП Војводине”, брoj
66/20) и Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) доноси:
ПРАВИЛНИК
O ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
У Правилнику o измени правилника за расподелу средстава из
буџетског фонда за развој ловства ап војводине за 2021. годину
(„Службени лист АПВ“ број 6/21) (у даљем тексту: Правилник)
члан 10. став 2. мења се и гласи:

„У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником,
формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна
средства. Подносиоци пријава за набавку уређаја за ноћно осматрање са мање од 23 % од максималног збира бодова, неће моћи
остварити средства по овом конкурсу. Подносиоци пријава за набавку спектива са мање од 25 % од максималног збира бодова,
неће моћи остварити средства по овом конкурсу.“
Члан 2.
Овај Правилник објавити у „Службеном листу АП Војводине”
и на сајту psp.vojvodina.gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
с.р. Чедомир Божић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

7. април 2021.

ПОСЕБНИ ДЕО
537.

539.

На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 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, 95/18 – др.
закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), Покрајинска влада, на
седници одржаној 7. априла 2021. године, донела је

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др.
закон, 86/19- др.закон и 157/20 – др. закон ), члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени
лист АПВ“, број: 37/14, 54/14- др. одлука, 37/16, 27/17, 24/19 и 66/20)
и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I
Марици Татић, вршиоцу дужности помоћника секретара Покрајинске владе, 13. aприла 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

I
Др Анастазији Стојшић-Милосављевић, доктору медицинских
наука, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за високо
образовање и научноистраживачку делатност, 13. априла 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: 02-117/2021-1
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

538.
На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др.
закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АП Војводине”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници
одржаној 7. априла 2021. године, д о н е л а је

127 Број: 02-111/2021
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

540.
На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број:
21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др.закон и 86/19- др.закон и
157/20 – др. закон), члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године, д о н е л а ј е

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Марица Татић, дипломирани правник, поставља се за вршиоца дужности помоћника секретара Покрајинске владе, почев од
14. априла 2021. године, на период од три месеца.

Др Анастазија Стојшић-Милосављевић, доктор медицинских
наука, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског
секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност,
почев од 14. априла 2021. године, на период од три месеца.

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: 02-9/2021-1
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 02-112/2021
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

7. април 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

541.
На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др.
закон и 86/19- др.закон и 157/20 – др. закон), члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени
лист АПВ“, број: 37/14, 54/14- др. одлука, 37/16, 27/17, 24/19 и 66/20)
и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године, донела је
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номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,
95/18 – др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Јелени Радуловић, вршиоцу дужности помоћника директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, 13. aприла 2021. године престаје рад на положају, протеком времена на које је постављена.

РЕШЕЊЕ

II

I
Др Владимиру Стојановићу, доктору географских наука, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за високо
образовање и научноистраживачку делатност, 13. априла 2021.
године, престаје рад на положају, због протека времена на које
је постављен.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-118/2021
Нови Сад, 7. aприл 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-113/2021
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

542.

544.
На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17-др. закон, 95/18-др. закон,
86/19-др. закон и 157/20-др. закон), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП
Војводине”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
7. априла 2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др.
закон и 86/19- др.закон и 157/20 – др. закон ), члана 35. и 36. став
6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл.
лист АП Војводине“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници
одржаној 7. априла 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

I
Јелена Радуловић, мастер правник, поставља се за вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину Аутономне покрајине
Војводине, почев од 14. априла 2021. године, на период од три месеца.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

I
Др Владимир Стојановић, доктор географских наука, п о с т а
в љ а се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара
за високо образовање и научноистраживачку делатност, почев од
14. априла 2021. године, на период од три месеца.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-1/2021-2
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-114/2021
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

543.
На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број:
37/14), а у вези с чланом 51. тачка 1. Закона о запосленима у ауто-

545.
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
7. априла 2021. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Установе за
смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Пан-
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чево, који је донела вршилац дужности директора Установе за
смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево, 24. фебруара 2021. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-185/2021
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

546.
На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке о
оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”,
број: 8/06 и 46/17) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Завршни рачун Канцеларије за инклузију Рома за 2020. годину, који је усвојио Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома, на седници одржаној 18. фебруара 2021.
године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

7. април 2021.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-82/2021-17
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

548.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци,
именују се:
- председник:
Др Бојана Јовановић, доктор опште медицине, представница оснивача;
- чланови:
1. Данијела Недељковић, дипломирани економиста, представница оснивача;
2. Др Александра Гавранчић Симић, доктор медицине,
специјалиста клиничке биохемије, представница запослених.
Председник и чланови Управног одбора Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, именују се на период од четири године.
II

127 Број: 402-63/2021
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

547.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома здравља
„Др Драган Фундук“ Пећинци:
- председник:
- Бранислав Ковачевић;
- чланови:
1. Ивана Лучић;
2. Миле Рашковић;
3. Александра Гавранчић- Симић;
4. Борис Вукић.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-82/2021-18
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

549.
На основу чл. 113. став 4. и чл. 123. став. 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Дома здравља
„Др Драган Фундук“ Пећинци:
- председник:
Данијела Недељковић;

7. април 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

- чланови:
- Арсенов Љубица, заменик председника;
- Наташа Јеремић, члан.
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ри Сланкамен, на коју је именован Решењем Покрајинске владе
Број: 022-436/2017 од 27. септембра 2017. године, на лични захтев.

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: 022-82/2021-19
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

550.

127 Број: 022-263/2021
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

552.

На основу чл. 113. став 4. и чл. 123. став 1. и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године, донела је

На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 7. aпpила 2021. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

У Надзорни одбор Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци, именују се:
- председник:
- Милица Пошарац, дипломирани правник, представница оснивача;
- чланови:
1. Биљана Милошевић, дипломирани правник, представница оснивача;
1. Др Наташа Јеремић, доктор медицине, спец. Радиологије, представница запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора Дома здравља „Др
Драган Фундук“ Пећинци, именују се на период од четири године.
II

Др Снежана Савчић, докторка медицине, спец. физикалне медицине и рехабилитације, именује се за вршиоца дужности директора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен, на период
од шест месеци.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-264/2021
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

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

553.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-82/2021-20
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

551.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊE

На основу чл. 113. став 2. и чл. 118. став 2. тачка 1. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС”, број: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Светозар Ђуришић, дипломирани економиста, разрешава
се дужности директора Специјалне болнице за неуролошка
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Ста-

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Дома здравља
„Бачки Петровац” Бачки Петровац:
- председник:
Самуел Шуљан;
- чланови:
1. Јарослав Лепорис;
2. Игор Балаж;
3. Др Тихомир Ћетковић;
4. Зузана Кулик.
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-82/2021-13
Нови Сад, 7. април 2021. године

7. април 2021.

- чланови:
1. Богдана Кобиларов;
2. Катарина Ћуга.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-82/2021-15
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

554.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I

556.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године, донела је
РЕШЕЊE

У Управни одбор Дома здравља „Бачки Петровац” Бачки Петровац, именују се:
- председник:
Др Анна Урам-Бенка, доктор медицине, спец. анестезиологије са реанимацијом, представница оснивача
- чланови:
1. Душан Рашета, дипломирани правник, представник оснивача;
2. Др Горан Милинков, доктор медицине, представник запослених.
Председник и чланови Управног одбора Дома здравља „Бачки Петровац” Бачки Петровац, именују се на период од четири
године.

I
У Надзорни одбор Дома здравља „Бачки Петровац” Бачки Петровац именују се:
- председница:
Кристина Бенка Стојисављевић, мастер правник,
представница оснивача;
- чланови:
1. Милена Нишић, специјалиста струковни економиста,
представница оснивача;
2. др Дејан Димитров, доктор медицине, представник запослених.

II

Председник и чланови Надзорног одбора Дома здравља „Бачки Петровац” Бачки Петровац именују се на период од четири
године.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 022-82/2021-14
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 022-82/2021-16
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

555.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
У Надзорном одбору Дома здравља „Бачки Петровац” Бачки
Петровац, разрешавају се дужности:
- председница:
Др Татиана Вујачић;

557.
На основу члана 7. став 2, члана 12. став 2. Покрајинске скупштинске
одлуке о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АП Војводине“ број: 13/09 и 2/10) и члана 32.
став 1 тачка 12., члана 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),Покрајинска
влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Фонда „Европски
послови“ Аутономне покрајине Војводине, због истека мандата:

7. април 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

- председник:
Драгољуб Миљевић из Новог Сада,
- чланови:
Данило Анђелић, дипломирани економиста из Новог
Сада;
Тимеа Тот Мужика, дипломирана правница из Новог
Сада.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-3/2021
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

558.
На основу члана 7. став 2, члана 12. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“ број: 13/09
и 2/10), члана 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

- чланови:
1. Данило Анђелић, дипломирани економиста из Новог
Сада;
2. Тимеа Тот Мужика, дипломирана правница из Новог
Сада.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 025-4/2021
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

559.
На основу члана 61. ст. 12. и 13. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 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), а у вези с чланом 9. ст. 1. и 3.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број: 66/20), те
у складу с чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, као и на
основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 7. априла 2021. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

I
У Надзорни одбор Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, на период од четири године, именују се:
- председник:
Драгољуб Миљевић, професор историје из Новог Сада;
Врста буџетске
класификације

Број 17 - Страна 1103

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину – у износу од 2.625.514,04 динара (словима: два милиона шест стотина
двадесет пет хиљада пет стотина четрнаест динара и 04/100)
– према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Шифра и назив буџетске класификације

Износ
(у динарима)

Раздео

07 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

2.625.514,04

Глава

00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

2.625.514,04

Програм
Програмска
активност/пројекат

1201 Уређење и развој система у области културе и информисања
1004 Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама

2.625.514,04
2.625.514,04

Функционална
класификација

840 Верске и остале услуге заједнице

2.625.514,04

Извор финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета

2.625.514,04

Економска
класификација

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2.250.762,14

4111 Плате, додаци и накнаде запослених

2.250.762,14

412 Социјални доприноси на терет послодавца

374.751,90

4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

258.837,65

4122 Допринос за здравствено осигурање

115.914,25

преносе се у текућу буџетску резерву, 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 износ од 2.625.514,04 динара, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке смањује се
у оквиру Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за 2.625.514,04 динара, а у
истом износу увећава се апропријација текуће буџетске резерве
у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије, на годишњем
нивоу права потрошње.
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2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-8/2021-4
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1.
овог решења намењено је за Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и Социјалне доприносе на терет послодавца.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
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”.

560.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 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 7. априла 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 07 Покрајинском секретаријату за
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Програм 1201 Уређење и развој система у области културе
и информисања, Програмска активност 1001 Уређење и надзор,
администрација и управљање у области културе, функционална
класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, износ од 2.625.514,03 динара
(словима: два милиона шест стотина двадесет пет хиљада пет
стотина четрнаест динара и 03/100) и то на економским класификацијама: 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде),
односно 4111 плате, додаци и накнаде запослених, износ од
2.250.762,13 динара (словима: два милиона две стотине педесет хиљада седам стотина шездесет два динара и 13/100), 412
Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 374.751,90
динара (словима: три стотине седамдесет четири хиљаде седам
стотина педесет један динар и 90/100), односно 4121 Допринос
за пензијско и инвалидско осигурање, износ 258.837,65 динара (словима: две стотине педесет осам хиљада осам стотина
тридесет седам динара и 65/100) и 4122 Допринос за здраствено
осигурање 115.914,25 динара (словима: сто петнаест хиљада
девет стотина четрнаест динара и 25/100) због недовољно планираних средстава на апропријацијама за реализацију намене из
тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећавају
се укупно за 2.625.514,03 динара, а периодично право потрошње
– квота – увећава се у висини и по методологији, а по условима,
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног обима расхода и издатака (квота) за одређени период који
утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у

7. април 2021.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-46
Нови Сад, 7. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

561.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 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 2. априла 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 07 – Покрајинском секретаријату за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама, Програм 1203
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска активност 1002 Подршка филмској уметности и осталом
аудиовизуелном стваралаштву, функционална класификација
820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи
и примања буџета, на економској класификацији 454 Субвенције
приватним предузећима, односно 4541 Текуће субвенције приватним предузећима, износ од 15.000.000,00 динара (словима:
петнаест милиона динара и 00/100), због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке
2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 15.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота
– увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке

7. април 2021.
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1. овог решења, намењено је за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудиовизуелног стваралаштва у АП Војводини у 2021. години, доделом средстава по
јавном поступку (на основу јавног конкурса).
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
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”.
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разред гимназије, писан на хрватском језику и писму, аутора Филипа Марића и Драгана Машуловића, од школске
2021/2022. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-7/2021-01
Дана: 06. 04. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-47
Нови Сад, 2. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

562.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“,
Београд, издавање и употреба превода уџбеничког комплета
ПРИРОДА И ДРУШТВО 4, ( Уџбеник и Радна свеска), ауторки
Иване Голуб, Весне Радовановић Пеневски и Александре Блажић
за четврти разред основне школе, на мађарском језику, писан на
мађарском језику и писму, од школске 2021/2022. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-16/2021-01
Дана: 06. 04. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

563.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 2, уџбеник за други

564.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд,
издавање и употребу превода уџбеника ЛИКОВНА КУЛТУРА
2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког и
општег типа, писан на хрватском језику и писму, ауторке др Лидије Жупанић Шуице, од школске 2021/2022. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-2/2021-01
Дана: 06. 04. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

565.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, издавање и употребу уџбеничког комплета Словачки
језик 6, за шести разред основне школе, који се састоји од: уџбеника-Читанка за шести разред основне школе и другог наставног средства-Мултимедијални додатак уз Читанку за шести
разред основне школе, ауторка-др Марина Шимакова-Спевако-
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ва, као и уџбеник-Словачки језик и језичка култура за шести
разред основне школе и другог наставног средства-Мултимедијални додатак уз уџбеник Словачки језик и језичка култура за шести разред основне школе, ауторке: Ана Хркова и др
Ана Макишова, писан на словачком језику и писму, од школске
2021/2022. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-13/2021-01
Дана: 06. 04. 2021. године

7. април 2021.
РЕШЕЊЕ
I

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд,
издавање и употребу уџбеничког комплета Словачки језик 2, који
се састоји из: ЧИТАНКА са аудиосадржајем и мултимедијалним
додатком (уџбеник, аудио садржај који ће бити на сајту и мултимедијални додатак на сајту), аутори читанке: Светлана Золњан и Татјана
Нађ, аутори аудио садржаја: Светлана Золњан и Милина Флоријан,
аутори мултимедијалног додатка: Светлана Золњан, Татјана Нађ и
Лидија Гедељовски и СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК-МОЈА ПРВА ГРАМАТИКА са мултимедијалним садржајем на сајту, аутор Словачког језика-Моја прва граматика: Светлана Золњан, аутори мултимедијалног
додатка: Светлана Золњан, Татјана Нађ и Лидија Гедељовски, писан
на словачком језику и писму, од школске 2021/2022. године.
II

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

566.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-3/2021-01
Дана: 06. 04. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

7. април 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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OGLASNI DEO
567.
На основу члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), члана 16. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14,
54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) и Решења о покретању поступка јавног конкурса број 139-401-1795/2021-04 од
05.04.2021. године, а у вези са чланом 4. Правилника о поступку и
критеријумима за доделу финансијских средстава за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја
Рома и реализацију локалних акционих планова у области становања број 139-401-1796/2021-04 од 31.03.2021. године и Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године („Службени гласник РС”,
број 26/2016), Покрајински секретаријат за социјалну политику,
демографију и равноправност полова, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И
ОПШТИНАМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ
ПЛАНОВА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
И РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА ИЗ ОБЛАСТИ
СТАНОВАЊА
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, додељује бесповратна средства у
укупном изнoсу од 2.200.000,00 динара. Средства су обезбеђена
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за социјалну
политику, демографију и равноправност полова за 2021. годину у оквиру Програма 1001 Унапређење и заштита људских
и мањинских права и слобода, програмска активност 1016
подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ,
Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима
власти, 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти,
из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, као подршка
програму израде и усвајања ЛАП-ова и подршка програму реализације ЛАП-а за Роме у области становања на територији АП
Војводине.
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:
- Имплементација и примена Стратегије за унапређење
положаја Рома/Ромкиња на територији Аутономне покрајине Војводине, са циљем интеграције Рома/Ромкиња
у друштвене токове.
- Израдa и усвајање Локалних акционих планова за побољшање положаја Рома у градовима и општинама на
територији АП Војводине;
- Дефинисaње мера, активности, механизама спровођења,
рокова, трошкова, извора финансирања, партнера, као и
институција надлежних за спровођење ЛАП-а.
- Реализација Локалних акционих планова за Роме у области становања у градовима и општинама на територији АП Војводине;
- Побољшање услова становања Рома и Ромкиња;

- Афирмација учешћa Рома/Ромкиња у процесима одлучивања, планирања и спровођења локалних акционих планова за унапређење положаја Рома.
Финансијске обавезе реализоваће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.
Средства ће бити расподељена на следећи начин:
1. За суфинансирање израде локалних акционих планова за
побољшање положаја Рома у градовима и општинама на
територији АП Војводине – 1.000.000,00 динара;
2. За реализацију Локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања –
1.200.000,00 динара;
Услови Конкурса:
Израда локалног акционог плана
1. Право учешћа на Конкурсу имају градови и општине са
територије АП Војводине;
2. Подносилац пријаве може аплицирати за израду ЛАП-а
који се односи на области предвиђене Стратегијом за унапређење положаја Рома: образовање, здравство, запошљавање, становање, лична документа, социјална заштита,
родна равноправност, забрана дискриминације, информисање, култура, политичко учешће, и интерно расељена
лица и повратници по основу Споразума о реадмисији;
3. Висина тражених средстава не може бити већа од
200.000,00 динара (двестотинехиљададинара);
4. Општине и градови који аплицирају су у обавези да обезбеде учешће минимум једнако износу тражених средстава на Конкурсу у циљу израде ЛАП-а за унапређење положаја Рома/Ромкиња;
5. Предност на Конкурсу ће имати градови и општине који
имају ангажованог координатора за ромска питања, педагошког асистента и здравственог медијатора;
6. Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
- Попуњен конкурсни образац уз опис активности које
су предвиђене ЛАП-ом за чију се израду аплицира
на Конкурсу, са планом утрошка средстава, буџетом;
- Одлуку органа ЈЛС о реализацији и суфинансирању
програма и извод из буџета ЈЛС о обезбеђеним средствима за учешће у реализацији програма.
- Писмо намере о доношењу и буџетирању ЛАП-а за
чију израду се аплицира на Конкурсу;
За релизацију ЛАП у области становања
1. Право учешћа на Конкурсу имају градови и општине са
територије АП Војводине;
2. Подносилац пријаве може аплицирати за реализацију ЛАП-а
за Роме у области становања која подразумева побољшање
услова становања у кућама у којима живе Роми и Ромкиње.
3. Висина тражених средстава не може бити већа од
600.000,00 динара (шестстотинахиљададинара).
4. Општине и градови који аплицирају у обавези су да
обезбеде минимално финансијско учешће једнако износу тражених средстава на конкурсу ради реализације
ЛАП-а за унапређивање положаја Рома/Ромкиња у области становања.
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5. Предност на Kонкурсу имаће градови и општине који
имају усвојен и буџетиран ЛАП за Роме у области становања, као и ангажованог координатора за ромска питања,
педагошког асистента и здравственог медијатора.
6. Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
- попуњен конкурсни образац уз опис активности које
су предвиђене ЛАП-ом за чију се реализацију аплицира на конкурсу, с планом утрошка средстава, буџетом;
- одлуку органа ЈЛС о реализацији и суфинансирању
програма и извод из буџета ЈЛС о обезбеђеним средствима за учешће у реализацији програма;
- писмо намере о буџетирању ЛАП-а у области становања за чију се реализацију аплицира на конкурсу,
које је потписао градоначелник/председник општине.
Пријаве на Kонкурс с припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност
полова Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа с назнаком: ‚‘Конкурс
за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања‘‘.
7. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које
нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве које
нису поднете на прописаном обрасцу, пријаве у којима
се тражи износ већи од предвиђеног као ни пријаве које
нису предмет конкурса.
Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, искључиво на обрасцу пријаве који се може преузети на интернет
страници секретаријата: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs
8. Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве према следећим критеријумима:
• Према референцама делатности, односно послова и програма
за област у којој се они реализују (од 0 до 60 бодова):
- усклађеност пројектних садржаја с предметом јавног
конкурса и релевантност за област у којој се реализује
јавни конкурс (до 10 бодова);
- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и резултати пројекта и њихова усклађеност с временском динамиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);
- број директних корисника пројекта и капацитети подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);
- проценат Рома у укупном уделу становништва у ЈЛС (до
10 бодова)
- број усвојених акционих планова (до 10 бодова);
- ангажовање координатора за ромска питања, педагошког
асистента и здравственог медијатора у граду/општини
(до 10 бодова).
• Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних
активности (од 0 до 20 бодова):
- допринос степену унапређивања положаја Рома и Ромкиња у областима које су предвиђене Стратегијом за унапређење положаја Рома (до 10 бодова);
- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и
квалитета живота циљне групе (до 10 бодова).
• Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања пројекта из
других извора (од 0 до 20 бодова):
- процена економичности буџета и усклађености буџета с
планираним активностима (до 10 бодова);
- степен обезбеђености сопствених средстава или других
извора (до 10 бодова).
9. Kонкурс ће бити објављен у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине”, односно у дневном листу „Курир” и на интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
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10. Решење о додели средстава по истеку овог конкурса објавиће се на сајту Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, након чега се подносилац захтева позива да потпише уговор. Уколико се подносилац
пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15
дана од дана обавештења о томе да му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао од реализације пројекта.
Конкурсна документација се не враћа.
Конкурс је отворен до 25.06.2021. године.
Информације у вези с Конкурсом могу се добити у Покрајинском
секретаријату за социјалну пoлитику, демографију и
равноправност полова на телефон 021/452-320
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
БРОЈ: 139-401-1795/2021-04-01
ДАТУМ: 07.04.2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

568.
На основу члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени
лист АПВ”, број 66/20), члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14, 54/14 –
друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), и Решења о покретању поступка јавног конкурса број 139-401-1793/2021-04 од 05.04.2021. године, а у вези с чланом 4. Правилника о поступку и критеријумима
за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова центрима за социјални
рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања број 139-401-1794/2021-04 од 31.03.2021.
године и Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у
Републици Србији за период од 2016. до 2025. године („Службени
гласник РС”, број 26/2016), Покрајински секретаријат за социјалну
политику, демографију и равноправност полова, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ТЕРИТОРИЈЕ АП
ВОЈВОДИНЕ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АНГАЖОВАЊА КООРДИНАТОРА ЗА
РОМСКА ПИТАЊА
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова додељује бесповратна средства у укупном
износу од 2.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена Финансијским планом Покрајинског секретаријата за социјалну политику,
демографију и равноправност полова за 2021. годину у оквиру Програма 1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, програмска активност 1016 подршка социјалној
инклузији Рома на територији АПВ, Економска класификација
463 - Трансфери осталим нивоима власти, 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти, из извора финансирања 01 00
Приходи из буџета, ради реализације програма увођења координатора за ромска питања у центре за социјални рад у АП Војводини.
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:
- ангажовање координатора за ромска питања у центрима
за социјални рад у АП Војводини;
- учешће Рома/Ромкиња током одлучивања, планирања и
спровођења локалних акционих планова за унапређивање положаја Рома;
- имплементација и примена Стратегије и Акционог плана
за унапређивање положаја Рома на територији Аутономне покрајине Војводине, с циљем интеграције Рома/Ромкиња у друштвене токове.

7. април 2021.
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УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на овом конкурсу имају центри за социјални рад са територије АП Војводине.
2. Конкурсом ће се финансирати бруто плата координатора
за ромска питања у трајању од 6 (шест) месеци. Подносилац пријаве може аплицирати само за ангажовање једног координатора за ромска питања, а висина тражених
средстава не може бити већа од 500.000,00 динара.
4. Центри за социјални рад у АП Војводини који ангaжују
координатора за ромска питања путем конкурса у обавези
су да обезбеде адекватне услове за његов рад (на пример:
канцеларијски простор, рачунар, интернет, телефон).
5. Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
- фотокопију ОП обрасца (оверени потписи лица
овлашћених за заступање);
- попуњен конкурсни образац уз опис активности
које центар за социјални рад спроводи на плану унапређивања положаја Рома/Ромкиња;
Пријаве на Конкурс с припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично
преко писарнице покрајинских органа са назнаком: „Конкурс за
финансирање ангажовања координатора за ромска питања‘‘.
6. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које
нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве које
нису поднете на утврђеном обрасцу, пријаве у којима
се тражи износ већи од предвиђеног као ни пријаве које
нису предмет конкурса.
Пријаве подносилаца којима су у ранијем периоду додељивана
средства, a који нису у уговореном року доставили извештај о наменском утрошку средстава неће се разматрати.
7. Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве према
следећим критеријумима, доделом одговарајућег броја
бодова:
• Према референцама делатности, односно послова и програма
за област у којој се они реализују (од 0 до 60 бодова):
- усклађеност пројектних садржаја с предметом јавног
конкурса и релевантност за област у којој се реализује
јавни конкурс (до 10 бодова);
- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и резултати пројекта и њихова усклађеност с временском динамиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);
- број директних корисника пројекта и капацитети подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);
- проценат Рома у укупном уделу становништва у ЈЛС (до
10 бодова)
- број усвојених акционих планова (до 10 бодова);
- ангажовање координатора за ромска питања, педагошког
асистента и здравствене медијаторке у граду/општини
(до 10 бодова).
• Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних
активности (од 0 до 20 бодова):
- допринос степену унапређивања положаја Рома и Ромкиња у областима које су предвиђене Стратегијом за унапређење положаја Рома (до 10 бодова);
- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и
квалитета живота циљне групе (до 10 бодова).
• Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања пројекта из
других извора (од 0 до 20 бодова):
- процена економичности буџета и усклађености буџета с
планираним активностима (до 10 бодова);
- степен обезбеђености сопствених средстава или других
извора (до 10 бодова).

Број 17 - Страна 1109

7. Kонкурс ће бити објављен у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине”, односно у дневном листу „Курир”
и на интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
8. Решење о додели средстава по истеку конкурса објавиће се
на сајту Пoкрајинског секретаријата за социјалну политику,
демографију и равноправност полова, након чега се подносилац пријаве позива да потпише уговор. Уколико се подносилац пријаве не одазове позиву за потписивање уговора у
року од 15 дана од дана обавештења о томе да му је пријава
одобрена, сматраће се да је одустао од реализације пројекта.
Конкурс је отворен до 22.04.2021. године.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском
секретаријату за социјалну политику, демографију и
равноправност полова на телефон 021/452-320
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАБНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
БРОЈ: 139-401-1793/2021-04-01
ДАТУМ: 07.04.2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ

569.
На основу члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14, 54/14
– друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), и Решења о покретању
поступка јавног конкурса број 139-401-1797/2021-04 од 05.04.2021.
године, а у вези с чланом 4. Правилника о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава покрајинског секретаријата
за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења
положаја Рома и Ромкиња број 139-401-1798/2021-04 од 31.03.2021.
године, 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 Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у
Републици Србији за период од 2016. до 2025. године („Службени
гласник РС”, број 26/2016), Покрајински секретаријат за социјалну
политику, демографију и равноправност полова, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова, доделиће средства за финансирање,
односно обезбедиће недостајући део средстава за финансирање
пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у области унапређења положаја Рома и Ромкиња у износу од
4.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена Финансијским планом Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за 2021. годину у оквиру Програма
1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и
слобода, програмска активност 1016 – Подршка социјалној
инклузији Рома на територији АП Војводине, економска класификација 4819 – осталим непрофитним институцијама, из
извора финансирања 01 00 Приходи из буџета.
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:
- Подршка активностима којима се афирмише имплементација и примена Стратегије за унапређивање положаја
Рома на територији АП Војводине, са циљем интеграције
Рома и Ромкиња у друштвене токове.
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- Подршка програмима који су од јавног интереса за реализацију приоритетних области Декаде Рома као што су
образовање, запошљавање, становање и здравље Рома.
- Оснаживање Рома и Ромкиња, лидера/ки ромских непрофитних организација/удружења грађана за укључивање
у процесе доношења одлука, планирање и спровођење
стратешких планова, пре свега на локалном нивоу.
- Промоција и интегрисање принципа родне равноправности у ромској, али и у већинској заједници, посебно
јавним акцијама и кампањама које имају за циљ подизање свести јавности;
- Подршка активностима у вези са обукама ради лакшег
проналажења посла, стицање нових знања и вештина,
промовисање предузетништва код Рома и Ромкиња;

- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и
квалитета живота циљне групе, као и допринос пројекта
унапређењу родне равноправности у ромској заједници.
3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања програма из других извора (укупно највише до 30 бодова):
- процена економичности буџета пројекта и усклађености
буџета с планираним активностима (до 10 бодова);
- висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом
средстава на која се јавни конкурс односи (до 10 бодова);
- степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора (до 10 бодова).
7. Решење о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се на сајту Секретаријата, након чега се подносилац
пројекта позива да потпише уговор и преда Секретаријату бланко соло меницу, са меничним овлашћењем, регистровану у својој пословној банци, на име гаранције уредног извршавања обавеза. Уколико се подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15
дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао од реализације пројекта.

УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана са
територије АП Војводине која својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса.
2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од
300.000,00 динара.
3. Непрофитне организације/удружења грађана са територије АП Војводине, која нису испунила раније уговорену
обавезу а уговорена обавеза је истекла према Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију
и равноправност полова, изузети су од права на доделу
средстава.
4. Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасцима, који се могу преузети са сајта www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом,
достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински
секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина број 16, са назнаком на лицу коверте: ‚‘Конкурс
за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња“, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.
Подносилац пријаве доставља следећу документацију: фотокопију ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање) и фотокопија потврде о пореском идентификационом броју,
попуњен конкурсни образац, кратак историјат удружења, досадашња искуства на реализацији сличних програма.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
5. Конкурс ће бити објављен у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, односно у дневном листу
„Курир” и на интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
6. Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве према
следећим критеријумима:
1. Према референцама делатности, односно послова и програма за област у којој се они реализују (укупно највише
до 30 бодова):
- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и резултати пројекта и њихова усклађеност с временском динамиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);
- број директних корисника пројекта и капацитети подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);
- могућност развијања програма и његова одрживост (до
10 бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних активности, допринос степену унапређивања стања
у области у којој се активности спроводе (укупно највише до 40 бодова):
- допринос степену унапређивања положаја Рома и Ромкиња у областима које су предвиђене Стратегијом за унапређење положаја Рома;

7. април 2021.

Конкурсна документација се не враћа.
Рок за подношење конкурсне документације je 22.04.2021.
године.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефон 021/452-320.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
Број:139-401-1797/2021-04-01
Датум: 07.04.2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

570.
На основу члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), члана 16. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14,
54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), и Решења о покретању поступка јавног конкурса број 139-401-1799/2021-03 од
05.04.2021. године, а у вези с чланом 4. Правилника о критеријумимa за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења
положаја жена и равноправности полова у АП Војводини број
139-401-1800/2021-03 од 31.03.2021. године, 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 члана 8. и 9.
Конвенције Савета Европе против насиља над женама и насиља у
породици („Сл. гласник РС“– Међународни уговори бр. 12/2013),
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и
равноправност полова, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА
ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У АП
ВОЈВОДИНИ
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова доделиће средства за финансирање,
односно обезбедиће недостајући део средстава за финансирање
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пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана
у области равноправности полова намењених унапређењу положаја жена и равноправности полова у АП Војводини у износу
од 4.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена Финансијским
планом Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за 2021. годину у оквиру Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права
и слобода, програмска активност 1014 – Афирмација родне равноправности, економска класификациа 4819 – дотације осталим
непрофитним институцијама, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, удружењима грађана/удружењима жена.
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:
- Организовање обука, едукација, скупова и других активности са циљем унапређења области равноправности полова;
- Подршка пројектима којима се подстиче економско оснаживање и едукација жена;
- Подршка пројектима који се баве превенцијом и сузбијањем насиља над женама;
- Подршка пројектима и активностима којима се унапређује сарадња цивилног и јавног сектора у области
равноправности полова;
- Подршка пројектима и активностима којима се јачају капацитети удружења грађана/ удружења жена, нарочито
удружења чији су програми усмерени на рањиве групе
жена;
- Подршка пројектима којима се афирмише женско стваралаштво;
- Подршка пројектима којима се промовише родна равноправност, нарочито јавним акцијама и кампањама за
подизање свести о теми родне равноправности, као и
елиминисању предрасуда и стереотипа о улози жена и
мушкараца у породици и друштву.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана/удружења жена са територије АП Војводине којa својим
програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса.
2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од
400.000,00 динара.
3. Удружења грађана/удружења женa са територије АП
Војводине која нису испунила раније уговорену обавезу,
а уговорена обавеза је истекла према Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, изузети су од права на доделу средстава.
4. Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
- Фотокопију ОП обрасца (оверени потписи лица
овлашћених за заступање)
- фотокопија потврде о пореском идентификационом
броју
- попуњен конкурсни образац
- кратак историјат удружења, досадашња искуства на
реализацији сличних програма.
5. Пријава на Конкурс подноси се на конкурсном обрасцу
који се може преузети са сајта www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs
6. Пријава на Конкурс са припадајућом документацијом,
доставља се у затвореној коверти поштом на наведену
адресу Покрајински секретаријат за социјалну политику,
демографију и равноправност полова, 21000 Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина број 16 или лично преко писарнице покрајинских органа, са назнаком: “КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У АП ВОЈВОДИНИ“.
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7. Неће се узимати у разматрање неблаговремене, непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису
поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које
нису предмет Конкурса.
8. Конкурс ће бити објављен у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, односно у дневном листу
„Курир” и на интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
9. Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве према
следећим критеријумима:
1. Према референцама делатности, односно послова и програма
за област у којој се они реализују (укупно највише до 30 бодова):
- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и резултати пројекта и њихова усклађеност с временском динамиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);
- број директних корисника пројекта и капацитети подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);
- могућност развијања програма и његова одрживост (до
10 бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних
активности, допринос степену унапређивања стања у области у
којој се активности спроводе (укупно највише до 40 бодова):
- допринос степену унапређивања положаја жена и равноправности полова у областима које су предвиђене Националном стратегијом за побољшање положаја жена и
унапређивање родне равноправности;
- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и
квалитета живота циљне групе, као и допринос пројекта
унапређењу родне равноправности.
3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања програма из
других извора (укупно највише до 30 бодова):
- процена економичности буџета пројекта и усклађености
буџета с планираним активностима (до 10 бодова);
- висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава на која се јавни конкурс односи (до 10 бодова); степен обезбеђености сопствених средстава или
средстава из других извора (до 10 бодова).
10. Решење о додели средстава за финансирање пројеката
доноси Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова на предлог Комисије.
11. Решење о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се на сајту Секретаријата, након чега се подносилац
пројекта позива да потпише уговор и преда Секретаријату бланко соло меницу, са меничним овлашћењем, регистровану у својој пословној банци, на име гаранције уредног извршавања обавеза. Уколико се подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у року од
15 дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен,
сматраће се да је одустао од реализације пројекта.
Конкурсна документација се не враћа.
Рок за подношење конкурсне документације je 22.04.2021.
године.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату
на телефон 021/452-320.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
БРОЈ: 139-401-1799/2021-03-01
ДАТУМ: 07.04.2021.године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић
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571.
На основу члана 15. и 24. став 2. 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 у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 број:
401-9/2021-47, од 02. априла 2021. године, Покрајински секретар
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
доноси:
ИЗМЕНУ КОНКУРСА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ИЗ ОБЛАСТИ ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ
И ОСТАЛОГ АУДИО-ВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА У АП
ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

7. април 2021.

27/2021-02, од 04. марта 2021. године, објављеном у дневном
листу „Дневник”, дана 04. марта 2021. године, мења се износ од
30.000.000,00 динара, тако да наведена одредба Конкурса сада
гласи:
„Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) ће
у 2021. години суфинансирати:
• производњу играних и документарних филмова, као и
комбинације ових филмских родова и
• филмске манифестације, фестивале, колоније и остале
пројекте у области филмске уметности,у укупном износу од 45.000.000,00 динара (словима: четрдесет пет милиона динара и 00/100), по класификацији корисника:

1. Овом Изменом, у тексту Конкурса за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног
стваралаштва у АП Војводини у 2021. години, број: 137-4514.000.000,00 динара

4511 - Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

35.000.000,00 динара

4541 - Текуће субвенције приватним предузећима

6.000.000,00 динара

4819 - Дотације осталим непрофитним организацијама“

2. У свему осталом текст Конкурса остаје непромењен.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
БРОЈ: 137-451-27/2021-02-1
ДАТУМ: 02. април 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Драгана Милошевић, с.р.

572.
Покрајински секретаријат за здравство објављује
ИСПРАВКУ
ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА ЗДРАВСТВО УДРУЖЕЊИМА ЗА ОБЛАСТ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
објављеног у ‚‘Службеном листу АПВ‘‘, број 15/21 од 24. марта
2021. године
У Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за области здравствене заштите
у 2020. години објављеног у ‚‘Службеном листу АПВ‘‘, број 15/21

од 24. марта 2021. године број:‘‘2020.‘‘ замењује се бројем:‘‘2021.‘‘.
У уводу Јавног конкурса бројеви:‘‘54/19, 12/20, 19/20, 22/20 и
25/20‘‘ мењају се и гласе:‘‘66/20‘‘, бројеви:‘‘31/20‘‘ мењају се и
гласе:‘‘15/21‘‘ и реч и бројеви:‘‘138-401-4872/2020 од 25.05.2020.‘‘
мењају се и гласе:‘‘138-401-3794/2021 од 22.03.2021.‘‘.
У ставу 2. Јавног конкурса бројеви:‘‘31/20‘‘ мењају се и гласе.‘‘15/21‘‘.
У ставу 10. Јавног конкурса реч:‘‘Дневник‘‘ мења се и гласи:‘‘Курир‘‘.
Мења се број и датум Јавног конкурса:‘‘138-401-4872/2020-2
Дана:27.маја 2020. године‘‘ мењају се и гласе:‘‘138-401-3794/2021-2
Дана:24.марта 2021. године‘‘. Остали текст Конкурса остаје непромењен.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА ЗДРАВСТВО
проф. др Зоран Гојковић, с.р.

7. април 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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САДРЖАЈ
Редни број

536.

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО

542.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

543.

Правилник о измени Правилника за расподелу
средстава из Буџетског фонда за развој ловстава АП
Војводине за 2021. годину;

544.
1097

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
537.
538.
539.
540.
541.

Редни број

Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника секретара Покрајинске владе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника секретара Покрајинске владе
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо
образовање и научноистраживачку делатност
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и
научноистраживачку делатност
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо
образовање и научноистраживачку делатност

545.

546.
1098
1098
1098
1098
1099

547.
548.
549.
550.

Предмет

Страна

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и
научноистраживачку делатност
Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Установе за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево
Решење о давању сагласности на Завршни рачун
Канцеларије за инклузију Рома за 2020. годину
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Др Драган Фундук“
Пећинци
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Др Драган Фундук“
Пећинци
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др Драган Фундук“
Пећинци
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др Драган Фундук“
Пећинци

1099
1099
1099

1099
1100
1100
1100
1100
1101
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Редни број
551.
552.

553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Предмет

Страна

Решење о разрешењу директора Специјалне болнице
за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др
Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен
Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за неуролошка обољења и
посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари
Сланкамен
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац
Решење о разрешењу Надзорног одбора Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине
Решење о именовању Надзорног одбора Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине
Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-4
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-46
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-47

565.
1101
566.
1101

563.

564.

Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Природа и друштво 4, за
четврти разред основне школе, писан на мађарском
језику и писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Рачунарство и информатика 2, за други
разред гимназије, писан на хрватском језику и писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 2, за други разред гимназије природно-математичког и општег типа, писан
на хрватском језику и писму;

Предмет

ОГЛАСНИ ДЕО

1102

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

1102

567.

1102
1102

568.

1103
1103
1104
1104

569.
570.

Страна

Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Словачки језик 6, за шести
разред основне школе, писан на словачком језику и
писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Словачки језик 2, за други
разред основне школе, писан на словачком језику и
писму;

1101

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
562.

Редни број

7. април 2021.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење
положаја Рома и реализацију локалних акционих планова
за унапређење положаја Рома из области становања;
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава
центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за
ромска питања;
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња;
Конкурс за доделу бесповратних средстава удужењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у
АП Војводини;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
572.

1105

Измена Конкурса за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног
стваралаштва у АП Војводини у 2021. години:

Исправка Јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима
за област здравствене заштите;

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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