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OPШTI DEO

1203.

На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинскe скупштинскe од-
лукe о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине ”, 
број 37/14), те члана 21. ст. 1. и 2. Пословника Покрајинске владе 
(„Службени лист АП Војводине ”, број 28/19 и 30/19 – испр.), 
као и члана 2. Одлуке о покретању процеса израде нацрта Плана 
развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2022–2030. 
године („Службени лист АП Војводине број 8/2021 и  34/2021) a 
у вези с чланом 8. Закона о планском систему Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, број 30/18) и чланом 2. Уредбе о оба-
везним елементима плана развоја аутономне покрајине и једи-
нице локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 107/20), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 25. августа 2021. годи-
не,  донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
ЗА ПРИПРЕМУ, СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ 

И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА
РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2021-2027. ГОДИНЕ

Члан 1. 

Назив Oдлуке о образовању координационог тела за припрему, 
спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана раз-
воја АП  Војводине 2021-2027. године  мења се и гласи: „Одлу-
ка о образовању координационог тела за припрему, спровођење, 
праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војво-
дине 2022-2030. године“

Члан 2.

У Одлуци о образовању образовању координационог тела за 
припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији 
плана развоја АП  Војводине 2021-2027. године  („Сл. лист АПВ 
бр. 8/21 и 23/21) у чл. 1. и 5. алинеја 1. и 15. „бројеви: „2021-2027“ 
замењују се бројевима: „2022–2030“.

Члан 3.

У члану 4. тачка 10. мења се и гласи:

„10. Ковачевић Недељко, директор Управе за капитална ула-
гања АП Војводине;“

Члан 4.

Члан 7. мења се и гласи:

„Стручне послове за потребе Координационог тела, обављаће 
Развојна агенција Војводине.

Административне и оперативне послове за потребе Координа-
ционог тела, обављаће Стручна служба за реализацију програма 
развоја АП Војводине“.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-27/2021
Нови Сад, 25. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

1204.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-др. од-
лука и 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) у вези са Законом о подстицајима 
у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 
10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и Покрајинском скупштинском одлуком 
о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и по-
литике руралног развоја  за територију Аутономне покрајине Војво-
дине у 2021. години („Службени лист АПВ”, број 66/20), а у складу са 
Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински се-
кретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

ИЗМЕНУ ПРАВИЛНИКА 
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У 

РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Члан 1.

У Правилнику о додели средстава за подршку младима у ру-
ралним подручјима  на територији АП Војводине у 2021. години 
(„Службени лист АПВ“: број: 5/2021) члан 14 став 5 мења се и гласи:
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„Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна јесте 
18. октобар 2021. године, осим за инвестиције Подизање нових 
вишегодишњих засада воћњака, хмеља и винове лозе где је рок 
за реализацију инвестиције на основу предрачуна 30. новембар 
2021. године.“

Члан 2.

Измене Правилника ступају на снагу даном објављивања у 
Службеноим листу АПВ.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО ДОНОСИ 

У Новом Саду, 16.08.2021. године
по овлашћењу покрајинског секретара

број: 104-031-229/2021 од 03.08.2021. године
В.Д. ПОДСЕКРЕТАРКЕ

Јадранка Савин.

ПОСЕБНИ ДЕО

1205.

На основу члана 32. тачка 9, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), као и чланa 1. алинејa 9. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 25. августа 
2021. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова у Култур-
ном центру Војводине „Милош Црњански”, број: 433, који је до-
нео директор Културног центра Војводине „Милош Црњански”, 
12. августа 2021. године.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-471/2021
Нови Сад, 25. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1206.

На основу члана 19. став 2. и 3. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021.годину 
(„Службени лист АПВ”, број: 66/20 и 27/21) и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14) Покрајинска влада на седници одр-
жаној 25. августа 2021. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити по завршном 
рачуну за 2020. годину, број: 46-VI/2021, коју је донела Скупшти-
на ДОО „Пословни инкубатор Суботица – Szabadkai Üzleti 
Inkubátor - Business Incubator Subotica”, 1. јуна 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-82/2021
Нови Сад, 25. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1207.

На основу члана 19. став 2. и 3. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021.годину 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 66/20 и 27/21), као и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 25. августа 2021. године, д о н е л а   ј е

 
Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о  расподели  добити по завршном 
рачуну за 2020. годину, број: 2021-6-3, коју је донела Скупштина 
привредног друштва „Пословни инкубатор д.о.о Üzleti inkubátor 
Kft. Сента - Zenta”, 14. јуна 2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-83/2021
Нови Сад, 25. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1208.

На основу члана 27. став 3. 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), а у вези с чланом 51. 
став 1 тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајина-
ма и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
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број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. 
закон и 157/20 – др. закон), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 25. 
августа 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Огњену Карановићу, вршиоцу дужности помоћника по-
крајинског секретара за регионални развој, међурегионалну са-
радњу и локалну самоуправу, 25. августа 2021. године престаје 
рад на положају, због протека времена на које је постављен.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-55/2021-2
Нови Сад, 25. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1209.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 – дру-
га одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56. ст. 1. и 4. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама ло-
калне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 95/18, 95/18 
– др. закон, 113/17, 113/17 – др. закон, 86/19 – др. закон и 157/20 – др. 
закон), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 25. августа 2021. године,  донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Огњен Карановић, мастер професор историје из Новог Сада, 
поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског се-
кретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локал-
ну самоуправу, почев од 26. августа 2021. године, до постављења 
службеника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-49/2021-2
Нови Сад, 25. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1210.

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у ауто-
номним 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, 157/20 – др. закон) и члана 35. и 36. став 
6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. 
лист АП Војводине“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 25. августа 2021. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Шандор Егереши, дипломирани економиста, поставља се за 
вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регио-
нални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у 
Сектору за правна питања, до постављања службеника на поло-
жај по спроведеном јавном конкурсу.

Лице из става 1. диспозитива овог решења задржава право на 
мировање радног односа до постављења службеника на положај 
на основу спроведеног јавног конкурса.

Доношењем овог решења престаје да важи став 1. тачка 8. 
Решења Покрајинске владе број: 02-77/2017 од 30. маја 2017. го-
дине.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-49/2021-2/1
Нови Сад, 25. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1211.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутоном-
ним 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. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj: 37/14), и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14, 
54/14-др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 25. августа 2021. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Миливој Цвјетан, мастер правник, поставља се за вршио-
ца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај, на период од три месеца.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-224/2021
Нови Сад, 25. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1212.

На основу чл. 113. став 4. и чл. 118. став 2. тачка 1. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), чла-
на 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  25. августа 2021. године, 
донела  је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Миленко Ратковић, доктор медицине, специјалиста пе-
дијатрије, разрешава се дужности вршиоца дужности директорa 
Дома здравља „Алибунар″, Алибунар, на лични захтев.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-585/2021
Нови Сад, 25. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1213.

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  25. августа 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Валентин Ардељан, доктор стоматологије, именује се за 
вршиоца дужности директора Дома здравља „Алибунар″, са се-
диштем у Алибунару.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-586/2021
Нови Сад, 25. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1214.

  На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС”, 
број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 32. тачка 12, као и чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама кул-
туре које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 25. августа 2021. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Милена Дрљача, разрешава се дужности члана Управног одбо-
ра Позоришног музеја Војводине у Новом Саду, на лични захтев.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-20/2021-02
Нови Сад, 25. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1215.

На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 32. 
тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
а у вези с чланом 1. алинеја 6. 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),  По-
крајинска влада, на седници одржаној 25. августа 2021. године,                             
д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Мирјана Зечевић, професор историје, именује се за члана Уп-
равног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду, до 
истека мандата Управног одбора.

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-21/2021-01
Нови Сад, 25. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1216.

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ ,ˮ број 37/2014) а у вези с чланом 246. став 1. Закона о раду 
(„Службени гласник РС ,ˮ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење), Покрајинска влада, на седници одржаној 25. августа 2021. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овлашћује се Чедомир Божић, члан Покрајинске владе и  по-
крајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство, да у име оснивача закључи Колективни уговор код послода-
вца Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин. 

II 

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 031-238/2021
Нови Сад, 25. август 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Игор Мировић

1217.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) и на 
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128-
377/2020-1 од  08.12.2020. године, донео је
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Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, из-
давање и употребу превода уџбеника БИОЛОГИЈА 2, уџбеник 
за други разред гимназије, писан на мађарском језику и писму, 
аутора Љубице Лалић,Милице Кокотовић и Горана Милићева, 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:  128-61-259/2021-01
Дана:  24. 08. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1218.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „Нови Логос“ д.о.о., Бе-
оград, издавање и употребу превода уџбеничког комплета 
СВЕТ ОКО НАС 2, за други разред основне школе, на мађар-
ском језику и писму и другог наставног средства-Свет око нас 
2,радна свеска за други разред основне школе, на мађарском 
језику и писму, ауторки  Љиље Станковић,Гордане Лукић и 
Гордане Субаков Симић, 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:  128-61-262/2021-01
Дана:  20. 08. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1219.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, 
издавање и употребу превода уџбеника ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 8 уџбеник за осми разред основне школе, на 
мађарском језику и писму, ауторке Светлане Мандић, 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:  128-61-261/2021-01
Дана:  20. 08. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1220.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући JП “ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ 
д.о.о., Београд, издавање и употребу рукописа уџбеничког ком-
плета МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 4,  за четврти разред основне школе, 
који се састоји од уџбеника- Читанка за четврти разред основне 
школе, ауторка Ленка Ердељ,другог наставног средства- Радних 
листова уз читанку за четврти разред основне школе, ауторке 
Ленка Ердељ и Марта Тертели Телек и другог наставног средства- 
Радних листова из матерњег језика за четврти разред основне 
школе, ауторке – Ленка Ердељ и Ева Вуков Рафаи, 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:  128-61-266/2021-01
Дана:  20. 08. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1221.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је
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Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Бе-
оград, издавање и употребу превода уџбеника ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 7, уџбеник за седми разред основне школе, ауторке 
Др. Рајке Бошковић,на румунском 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:  128-61-257/2021-01
Дана:  20. 08. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1222.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. 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, уп-
раву и националне мањине - националне заједнице, донео 
је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о., 
Београд, издавање и употребу рукописа превода уџбеника ИН-
ФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5, уџбеник за пети разред 
основне школе,  ауторки Марине Петровић, Јелене Пријовић 
и Зорице Прокопић, на румунском 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:  128-61-238/2021-01
Дана:  20. 08. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

1223.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о., Бео-
град, издавање и употребу рукописа превода уџбеника – ИСТОРИЈА 
8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне 
школе, писан на хрватском језику и писму ауторa Весне Лучић, Уроша 
Миливојевића и Зорана Павловића, 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:  128-61-247/2021-01
Дана:  24.08. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/
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1224.

На основу члана 11. раздео 13, члана 21, 22, 23. став 4. члана 
25, 26. и 27. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, 
број 66/20, и 27/21), члана 2. став 1. тачка 3. алинеја 8. и члана 
5. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средста-
ва за финансирање и суфинансирање програмских активности и 
пројеката у области високог образовања, студентског стандарда и 
научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војво-
дини („Службени лист АПВ”, бр. 9/2021) и члана 5. Правилника 
за реализацију акције „Право на прву шансу” („Службени лист 
АПВ“, број 32/19), покрајински секретар за високо образовање и 
научноистраживачку делатност расписује

 
ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИЈЕ „ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ”

I

Право конкурисања имају сва лица која испуњавају следеће 
услове:

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

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

од наведених модалитета:
- у оквиру акредитованих докторских студија, 
- према раније важећим прописима,
- признавањем стране високошколске исправе,

4) да поседују ажуриран картон научног радника као део 
јединствене базе података истраживача у АП Војводи-
ни коју води Покрајински секретаријат за високо образо-
вање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: 
Секретаријат),

5) да су евидентирани у бази Националне службе за запо-
шљавање као незапослена лица.

II

Кандидати који испуњавају наведене услове подносе пред-
лог научноистраживачког односно примењено-истраживачког 
пројекта у трајању до 12 месеци. Елементи пројекта морају бити 
повезани са елементима одбрањене докторске дисертације или с 
другим научноистраживачким референцама кандидата.

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

1) техничке науке;
2) технолошке науке
3) медицинске науке;
4) спортске науке; 

5) природно-математичке науке;
6) биотехничке науке;
7) друштвене и хуманистичке науке;
8) правне и економске науке.

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

III

Пријава на конкурс подноси се у виду обрасца пријаве чију 
садржину прописује Секретаријат, а која је доступна на сајту Се-
кретаријата.

Средства за реализацију aкције „Право на прву шансу” пред-
виђена су буџетом Аутономне покрајине Војводине, а обим сред-
става утврђује се финансијским планом Секретаријата. За ове 
намене, Финансијским планом Секретаријата за 2021. годину 
планирано је 6.000.000,00 динара.

Потребна документација:

• потписан образац пријаве  –два примерка, као и један 
примерак у електронској форми;

• уверење о држављанству Републике Србије;
• копија важеће личне карте (као доказ пребивалишта на 

територији АП Војводине);
• документ којим се доказује стечено звање доктора наука 

(диплома или уверење);
• уверење о незапослености;
• препорука најмање једног научног радника у складу с 

чланом 7. Правилника.

*   *   *

Јавни конкурс отворен је од 26. августа до 16. септембра 
2021. године.

Потребна документација се подноси у затвореној коверти с на-
знаком акција „Право на прву шансу” на адресу:

Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-
истраживачку делатност

Бул. Михајла Пупина 16

21101 Нови Сад.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За додатне информације можете се обратити Марти Ђукић, 
путем телефона: 021/487-46-33, или путем имејла: marta.sinko@
vojvodina.gov.rs.

OGLASNI DEO



Страна 1652 - Броj 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 25. август 2021.
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1203. Одлука о изменама Одлуке о образовању Координа-
ционог тела за припрему, спровођење, праћење и из-
вештавање о реализацији плана развоја АП Војводине 
2021-2027. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

1204. Измена Правилника о додели средстава за подршку 
младима у руралним подручјима на територији АП 
Војводине у 2021. години

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1205. Решење о давању сагласности на Правилник о изме-
нама Правилника о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији послова у Културном центру Војводине 
„Милош Црњански“

1206. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели 
добити по завршном рачуну за 2020. годину, коју је 
донела Скупштина ДОО „Пословни инкубатор Субо-
тица“ 

1207. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели 
добити по завршном рачуну за 2020. годину, коју је 
донела Скупштина Привредног друштва „Пословни 
инкубатор Сента“ 

1208. Решење о престанку рада на положају вршиоца дуж-
ности помоћника покрајинског секретара за реги-
онални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу

1209. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за регионални развој, међуре-
гионалну сарадњу и локалну самоуправу

1210. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за регионални развој, међуре-
гионалну сарадњу и локалну самоуправу

1211. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај 

1212. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Дома здравља „Алибунар“, Алибунар

1213. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Дома здравља „Алибунар“, Алибунар 

1214. Решење о разрешењу члана Управног одбора Позо-
ришног музеја Војводине у Новом Саду

1215. Решење о именовању члана Управног одбора Позо-
ришног музеја Војводине у Новом Саду 

1216. Решење о овлашћењу покрајинског секретара за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство за закљу-
чење Колективног уговора код послодавца ЈП „Војво-
динашуме“, Петроварадин 

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1217. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеника Биологија 2, за други разред гимназије, 
писан на мађарском језику и писму;

1218. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеничког комплета Свет око нас 2, за други 
разред основне школе, на мађарском језику и писму;

1219. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеника Информатика и рачунарство 8, за осми 
разред основне школе, на мађарском језику и писму;

1220. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеничког комплета Мађарски језик 4, за четврти 
разред основне школе;

1221. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеника Ликовна култура 7, за седми разред ос-
новне школе, на румунском језику и писму;

1222. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа превода уџбеника Информатика и рачунарство 
5, за пети разред основне школе, на румунском језику 
и писму;

1223. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа превода уџбеника Историја 8, за осми разред 
основне школе, писан на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

1224. Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализа-
цију акције „Право на прву шансу“.
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