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OPШTI DEO
1601.
На основу чл. 35. и 36. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у
вези са Законом о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, број: 44/21), као и чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, број: 125/03, 12/06 и 27/20),
Покрајинска влада, на седници одржаној 24. новембра 2021. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
O НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ
ФАКТУРАМА
Члан 1.
Овом уредбом уређује се начин поступања са електронским
фактурама директних корисника средстава буџета Аутономне
покрајине Војводине (у даљем тексту: директни корисници буџета АПВ) у информационо-комуникационом систему BISTrezor
Покрајинског секретаријата за финансије. Информационо-комуникациони систем BISTrezor јесте софтвер у којем покрајински
органи планирају и извршавају своје обавезе (у даљем тексту:
BISTrezor).
Члан 2.
Поједини појмови употребљени у овој уредби имају следеће
значење:
1) „електронска фактура” јесте захтев за исплату по основу трансакција с накнадом; сваки други документ који
утиче на исплату, односно висину исплате; фактура која
се издаје за промет без накнаде, као и примљене авансе,
који су издати, послати и примљени у структурираном
формату који омогућава потпуно аутоматизовану електронску обраду података путем система електронских
фактура;
2) „BISTrezor” јесте информационо-комуникациони систем Покрајинског секретаријата за финансије, који развија Сектор за информациони систем буџета и трезора
Покрајинског секретаријата за финансије за потребе планирања и извршења буџета Аутономне покрајине Војводине и представља интегрисани информациони систем
буџета и трезора АП Војводине;

3) „систем електронских фактура” јесте информатичко-технолошко решење којим управља централни информациони посредник и путем кога се обављају слање, пријем,
евидентирање, обрада и чување електронских фактура;
4) „прималац електронске фактуре” јесте субјект јавног
сектора, субјект приватног сектора и добровољни корисник система електронских фактура, који прима електронску фактуру путем система електронских фактура;
5) „издавалац електронске фактуре” јесте субјект приватног
сектора и добровољни корисник система електронских фактура, који непосредно издаје, шаље и чува електронску фактуру, путем система електронских фактура, као и субјект
јавног сектора, који непосредно издаје, шаље и чува електронску фактуру, путем система електронских фактура;
6) „директни корисници средстава буџета АПВ” јесу органи Аутономне покрајине Војводине и службе и управе
које оснива Покрајинска влада.
Члан 3.
Директни корисници буџета АПВ, као субјекти јавног сектора,
преузимају улазне електронске фактуре путем система електронских фактура (у даљем тексту: СЕФ) и проверавају их приступом
СЕФ-у, непосредно.
Излазне електронске фактуре директни корисници буџета
АПВ, дужни су да евидентирају у СЕФ-у.
Електронска фактура представља веродостојну исправу ако ју
је издавалац електронске фактуре послао примаоцу електронске
фактуре, путем СЕФ-а.
Члан 4.
Након пријема и провере електронских фактура, директни
корисници буџета АПВ – примаоци електронских фактура, обавезни су да у даљем раду са електронским фактурама користе
BISTrezor.
Скупштини Аутономне покрајине Војводине, Служби
Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинском
заштитнику грађана – омбудсману и Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине, као директним корисницима средстава буџета Аутономне покрајине Војводине, који планирају и
извршавају буџет у BISTrezor-у, препоручује се да поступају у
складу са одредбама ове уредбе.
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Члан 5.

Члан 8.

Радом у BISTrezor-у сматра се учитавање, оверавање и одобравање примљених и издатих електронских фактура у BISTrezor-у
код директних корисника буџета АПВ.

Електронске фактуре чувају се у BISTrezor-у на начин дефинисан Законом о електронском фактурисању и роковима утврђеним прописима који регулишу архивирање електронских докумената.

Члан 6.
Директни корисници буџета АПВ дужни су да овласте запослена лица, која у оквиру модула BISTrezor-а, предвиђеног за рад
са електронским фактурама, могу да обављају:
- учитавање електронских фактура;
- контролу и оверавање електронских фактура;
- одобравање исплате по електронским фактурама (одобравање књижења електронских фактура).
За обављање сваког појединачног посла из става 1. овог члана
може бити овлашћено једно лице.
Члан 7.
Након учитавања електронских фактура у BISTrezor-у, извршеном контролом, оверавањем и одобравањем овлашћених лица код
директних корисника буџета АПВ, створени су услови за реализацију обавеза по примљеним електронским фактурама.

Члан 9.
Покрајински секретаријат за финансије израдиће корисничко
упутство за рад са електронским фактурама у BISTrezor-у, најкасније до почетка примене ове покрајинске уредбе.
Члан 10.
Ова покрајинска уредба ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, a примењује се од 1. јануара 2022. године.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 031-341/2021
Нови Сад, 24. новембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОСЕБНИ ДЕО

1602.

1603.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, брoj: 7/08 и
22/11), те члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 24.
новембра 2021. године, донела је

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, брoj: 7/08 и
22/11), те члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 24.
новембра 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2021. годину, које је усвојио Управни одбор
Завода за културу војвођанских Русина, на 1. седници одржаној 2.
новембра 2021. године.

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Завода
за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских
Руснацох за 2021. годину, које је донео Управни одбор Завода за
културу војвођанских Русина, на 1. седници одржаној 2. новембра
2021. године.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-46/2021-01
Нови Сад, 24. новембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 022-143/2021-01
Нови Сад, 24. новембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

24. новембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1604.
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Р Е Ш Е Њ Е
I

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

Ани Вила, мастер дефектолошкињи из Сремске Каменице,
престаје дужност директорке Дома „Ветерник“ у Ветернику, због
истека мандата.

Р Е Ш Е Њ Е

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

I
Миливоју Цвјетану, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 25. новембра 2021. године, престаје рад на положају због протека времена на које је постављен.

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-732/2021
Нови Сад, 24. новембар 2021. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-224/2020-2
Нови Сад, 24. новембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1605.
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, 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 24. новембра 2021. године,
донела је

1607.
На основу члана 133. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза
оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника
Дом за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику („Службени лист АПВ”, број 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 24. новембра 2021. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Ана Вила, мастер дефектолошкиња из Сремске Каменице,
именује се за директорку Дома „Ветерник“ у Ветернику, на период од четири године.
II

Р Е Ш Е Њ Е

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

I
Миливој Цвјетан, мастер правник, п о с т а в љ а се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику,
грађевинарство и саобраћај, почев од 26. новембра 2021. године,
на период од три месеца

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-733/2021
Нови Сад, 24. новембар 2021. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-224/2021-2
Нови Сад, 24. новембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1606.
На основу чл. 124. став 2. и 133. став 4. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите
за смештај корисника Дом за децу и омладину ометену у развоју у
Ветернику („Службени лист АПВ”, број 7/02), чл. 32. став 1. тачке
9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 24. новембра 2021. године, д о н е л а је

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1608.
На основу чл. 124. став 2. и 133. став 4. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Срем” у Руми
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 24. новембра 2021. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Зоран Славујевић, специјалиста ортопедске хирургије са
трауматологијом из Хртковаца, разрешава се дужности директора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми, због истека мандата.
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1611.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-806/2021
Нови Сад, 24. новембар 2021. године

24. новембар 2021.

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 24. новембра 2021. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

I
Др Зоран Славујевић, доктор медицине, спец. ортопедске хирургије и трауматологије, именује се за вршиоца дужности директора Дома здравља „Рума″ Рума.

1609.
На основу чл. 125. и 133. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Срем“ у Руми („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл.
32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 24. новембрa 2021. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Војислав Миоковић, мастер социолог из Руме, именује се за
вршиоца дужности директора Геронтолошког центра „Срем“ у
Руми, на период од годину дана.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

1610.
На основу члана 113. став 4. 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 24. новембра 2021. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Јелена Стојанац-Мрачевић, докторка стоматологије, разрешава се дужности вршиоца дужности директорa Дома здравља
„Рума″ Рума, на које је именована Одлуком о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Рума″ Рума, 127 Број: 022827/2019-44 од 18. децембра 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-805/2021
Нови Сад, 24. новембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 и
38/21), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 24. новембра 2021. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
127 БРОЈ: 401-9/2021-59 ОД 28. МАЈА 2021. ГОДИНЕ
1. У Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 БРОЈ: 401-9/2021-59, које је Покрајинска влада донела 28.
маја 2021. године („Службени лист АПВ”, број 23/21), у тачки
1. став 1. бројке и речи: „10.000.000,00 динара (словима: десет
милиона динара и 00/100)”, замењују се бројкама и речима:
„8.051.544,00 динара (словима: осам милиона педесет једна
хиљада пет стотина четрдесет четири динара и 00/100)”.
У ставу 2. бројка: „10.000.000,00”, замењује се бројком:
„8.051.544,00”.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-804/2021
Нови Сад, 24. новембар 2021. године

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

1612.

II

127 Број: 022-807/2021
Нови Сад, 24. новембар 2021. године

II

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-9/2021-59-1
Нови Сад, 24. новембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

24. новембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1613.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и
113/17, 95/2018, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 66/20, 27/21 и
38/21), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 24. новембра 2021. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве,
одобрава се Разделу 06 – Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице, Програм 2002 Предшколско васпитање, Програмска
активност 1002 Модернизација инфраструктуре предшколских
установа, функционална класификација 910 Предшколско и основно образовање, извор финансирања 01 00 Општи приходи и
примања буџета, и то на економској класификацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, у износу од 9.701.616,00 динара
(словима: девет милиона седам стотина једна хиљада шест
стотина шеснаест динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке
2. овог решења.
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Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се
за 9.701.616,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређен период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се општини Нови
Кнежевац, а намењено је за финансирање реконструкције
објекта – уређење дворишног простора Предшколске установе „Срећно дете” у Новом Кнежевцу.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице и Покрајински
секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секреатаријат
за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора,
или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-9/2021-167
Нови Сад, 24. новембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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24. новембар 2021.

OGLASNI DEO
1614.

Tоком трајања стручне праксе Ангажованим лицима врши се:

На основу члана 43. став 1. тачка 5) Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09,
88/10, 38/15, 113/17, 113/17-др.закон и 49/21), тачке 4.став 1. тачка
4. Покрајинског акционог плана запошљавња у АП Војводини за
2021. годину („Службени лист АПВ“, број 19/21 и 47/21) и чланова
4. Правилника о додели средстава за финансирање стручне праксе најбољих студената који су дипломирали на факулттима са седиштем на територији АП Војводине, који се налазе у саставу универзитета чије је седиште на територији АП Војводине у школској
2020/21 години („Службени лист АПВ“, број 47/21), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 18.10.2021. године расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ДИПЛОМИРАЛИ
НА ФАКУЛТЕТИМА СА СЕДИШТЕМ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА
ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У ШКОЛСКОЈ 2020/21 ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Активна мера запошљавања стручне праксе подразумева
стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у
струци за коју је стеченa одговарајућа квалификација, ради стицања радног искуства у струци.
Стручна пракса се реализује без заснивања радног односа.
Стручна пракса спроводи се у складу са законом и Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2021.
годину.
II НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намењена за финансирање стручне праксе
најбољих дипломираних студената факултета са седиштем на
територији АП Војводине, који се налазе у саставу универзитета
чије је седиште на територији АП Војводине у школској 2020/21
години, који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: НСЗ).
Покрајински секретаријат за привреду и туризам ( у даљем
тексту: Секретаријат) финансира меру стручне праксе у трајању
од 12 месеци.
Најбољи дипломирани студент факултета са седиштем на територији АП Војводине, који се налази у саставу универзитета
чије је седиште на територији АП Војводине у школској 2020/21
години (у даљем таксту: Ангажовано лице), који се стручно оспособљава треба да испуњава следеће услове:
• да се води као незапослено лице на евиденцији НСЗ:
• има завршене основне академске студије у обиму 240
ЕСПБ,
• да поседује доказ који издаје факултет, а којим се потврђује да је најбољи студент који је дипломирао у
школској 2020/21 годин и
• нема радног искуства у струци.

1. исплата средстава у укупном месечном износу од
60.000,00 динара, на име новчане накнаде и трошкова
превоза и
2. обрачун и уплата доприноса за случај повреде на раду
и професионалне болести, у складу са законом.
Средства су обезбеђена у буџету АП Војводине на разделу16,
позиција Програм 0803 – Активна политика запошљавања, програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП
Војводини, економска класификација 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, 4641 – текуће дотације
организацијама обавезног социјалног осигурања, у укупном износу од 20.000.000,00 динара.
III ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа у реализацији мере стручне праксе може остварити послодавац који припада покрајинским органима и стручним
службама Покрајинске владе, као и јавним службама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина (у даљем тексту: Послодавац).
Услови које треба да испуњава Послодавац су:
• да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање
лица, односно има запосленог (ментора) који је најмање
истог нивоа квалификације као и Ангажовано лице.
• да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, као и да
обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Пре укључивања у меру, НСЗ врши проверу испуњености законских услова и услова из јавног позива за Ангажовано лице.
IV ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Документација за подношење захтева:
• попуњен образац захтева који се преузима са интернет
презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs
• фотокопија решења подносиоца захтева, односно Послодавца о упису у надлежни регистар,
• кадровски капацитет за стручно оспособљавање лица –
потврда о квалификацијама ментора.
Критеријуми за оцену поднетих захтева прописани су Правилником о додели средстава за финансирање стручне праксе
најбољих студената који су дипломирали на факултетима са седиштем на територији АП Војводине, који се налазе у саставу
универзитета чије је седиште на територији АП Војводине у
школској 2020/21 години.
Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца, односно Послодавца.
Начин подношења захтева
Послодавац подноси захтев Секретаријату путем поште или на
писарници покрајинских органа, на прописаном обрасцу који се
може преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs.

24. новембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о спровођењу стручне праксе доноси Секретаријат, у
року oд 15 дана од дана истека рока за подношења захтева.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Уговор о међусобним правима и обавезама (у даљем
тексту:Уговор) закључују Секретаријат, НСЗ, Послодавац и Ангажовано лице.
Рок за закључење Уговора је најаксније 15 дана од дана доношења одлуке.
У року од 8 дана од дана потписивања Уговора, Послодавац је
дужан да закључи Уговор о стучном оспособљавању са Ангажованим лицем.
Датум почетка спровођења мере стручне праксе мора бити у
току календарске године у којој је донета одлука, а одредиће се
Уговором о стучном оспособљавању закљученим између Послодавца и Ангажованог лица.
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VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
• стручно оспособљава Ангажовано лице у дужини
трајања уговорне обавезе;
• доставља Секретаријату извештаје о присутности лица
на стручној пракси, у складу са уговором о стручном оспособљавању;
• изда потврду о обављеној стручној пракси;
• омогући Секретаријату и НСЗ контролу реализације уговорних обавеза и
• обавести Секретаријат и НСЗ о свим променама које су
од значаја за реализацију Уговора у року од 8 дана од
дана настанка промене.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о мери стручне праксе могу се добити у Секретаријату на број телефона 0800 021 027, сваког радног дана од 09
до 14 часова.
Јавни позив је отворен до 03.12.2021. године.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1601. Покрајинска уредба о начину поступања са електронским фактурама

2397

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1602. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Завода за културу војвођанских
Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за
2021. годину
1603. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма рада Завода за културу војвођанских Русина– Завод за културу войводянских Руснацох за 2021.
годину
1604. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1605. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника
покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1606. Решење о престанку дужности директора Дома „Ветерник“ у Ветернику

2398

Редни број

Предмет

Страна

1607. Решење о именовању директора Дома „Ветерник“ у
Ветернику
1608. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми
1609. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Геронтолошког центра „Срем“ у Руми
1610. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Дома здравља „Рума“ Рума
1611. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Дома здравља „Рума“ Рума
1612. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске 127 број: 401-9/2021-59 од 28. маја
2021. године
1613. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-167
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ОГЛАСНИ ДЕО
2398

ПОКРАЈИНСИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ

2399

1614. Јавни позив за финансирање стручне праксе најбољих
дипломираних студената факултета са седиштем на
територији АП Војводине који се налазе у саставу
Универзитета чије је седиште на територији АП
Војводине у школској 202/2021. години:
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,
Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27
Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142,
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 457 633, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs
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