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На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 5. тачка 1. и 
став 6. Закона о основама система образовања и васпитања (‚‘Службени 
гласник РС‘‘, бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон, 6/2020 
и 129/2021), члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени 
лист АП Војводине“, бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17, 24/2019, 
66/2020 и 38/2021), покрајински секретар за образовање, прописе, упра-
ву и националне мањине-националне заједнице, д о н о с и:

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ   ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Члан 1.

У Правилнику о школском календару за средње школе са седиштем 
на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. 
годину («Службени лист АП Војводине», бр. 23/2021 и 46/2021) у чла-
ну 2. став 3. тачка 1. речи: «24. маја 2022. године», замењују се речима: 
«27. маја 2022. године»,  у тачки 2. речи: «31. маја 2022. године», за-
мењују се речима: «03. јуна 2022. године», а у тачки 3. речи: «21. јуна 
2022. године», замењују се речима: «24. јуна 2022. године».

У ставу 4. речи: «најкасније 10. августа 2022. године», замењују 
се речима «најкасније 15. августа 2022. године».

Члан 2. 

У члану 6. ст. 1. мења се и гласи:

«У току школске године, ученици имају зимски, Сретењски, 
пролећни и летњи распуст.»

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

«Сретењски распуст почиње 14. фебруара 2022. године, а завр-
шава се 18. фебруара 2022. године.»

Досадашњи став 3. и 4. постају ст. 4. и 5.

Досадашњи став 5.  који постаје став 6., мења се и гласи:

«Летњи распуст за ученике првог, другог и трећег разереда гим-
назије и четверогодишњих средњих стручних школа и ученике 
првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа по-
чиње 27. јуна 2022. године, а завршава се 31. августа 2022. године.»

Члан 3.

Члан 12. ст. 1. мења се и гласи:

«Пријављивање за полагање пријемних испита обавиће се од 4-8. ап-
рила 2022. године. Од понедељка 4. априла до четвртка 7. априла 2022. 
године пријављивање ће се вршити преко портала Моја средња школа, 
а у четвртак 7. априла и петак 8. априла 2022. године пријављивање ће 
се вршити непосредно у матичним основним школама и непосредно у 
средњим школама које организују и спроводе пријемне испите. »

Члан 4.

У члану 15. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

»Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Проје-
кат Државна матура спровешће пробно полагање (пилот) опште, 
стручне и уметничке матуре у средњим школама, и то:

1) у периоду од 5-8. априла 2022. године, за општеобра-
зовне предмете у свим средњим школама;

2) у периоду од 11-15. априла 2022. године, за поједине об-
разовне профиле у средњим стручним школама. «

Члан 5.

Табеларни приказ школског календара за средње школе  са се-
диштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 
2021/2022. годину, који је саставни део Правилника о школском 
календару  за средње школе  са седиштем на територији Аутоном-
не покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину («Службени 
лист АП Војводине», бр. 23/2021 и 46/2021), замењује се новим та-
беларним прегледом школског календара за средње школе  са се-
диштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 
2021/2022. годину, који је саставни део овог Правилника.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у “Службеном 
листу АП Војводине”, а сходно члану 53. став 2. Закона о државној 
управи (‘’Службени гласник РС’’, бр: 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 
и 30/18 – др. закон), биће објављен и у ‘’Службеном гласнику РС’’.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-611-72/2021-01-2
У Новом Саду, 09.02.2022. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
2021. 2022.

рн Септембар 01–02.01.2022. год. - Нова 
година
07.01.2022. год. - први дан 
Божића за вернике који 
славе по јулијанском 
календару
27.01.2022. год. Свети Сава 
– школска слава-радни и 
ненаставни дан

рн Јануар
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н

1. 1 2 3 4 5 1● 2●

2. 6 7 8 9 10 11 12 3● 4 5 6 7* 8 9
3. 13 14 15 16 17 18 19 18. 10 11 12 13 14 15 16
4. 20 21 22 23 24 25 26 19. 17 18 19 20 21 22 23
5. 27 28 29 30 20. 24 25 26 27 28 29 30

21. 31
22 наставна дана 15 наставних дана

рн                Октобар 21.10.2021. год. - Дан 
сећања на српске жртве у 
Другом светском рату
14.02.2022.год. – нерадни, 
ненставни дан
15–16.02.2022. год.
Сретење – Дан државности 
Србије

рн Фебруар
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н

5. 1 2 3 21. 1 2 3 4 5 6
6. 4 5 6 7 8 9 10 22. 7 8 9 10 11 12 13
7. 11 12 13 14 15 16 17 23. 14 15● 16● 17 18 19 20
8. 18 19 20 21 22 23 24 24. 21 22 23 24 25 26 27
9. 25 26 27 28 29 30 31 25. 28

21 наставни дан 15 наставних дана
рн               Новембар 11.11.2021. год.  - Дан 

примирја у Првом светском 
рату-нерадни дан

рн Март
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н

25. 1 2 3 4 5 6
10. 1 2 3 4 5 6 7 26. 7 8 9 10 11 12 13
11. 8 9 10 11● 12 13 14 27. 14 15 16 17 18 19 20
12. 15 16 17 18 19 20 21 28. 21 22 24 24 25 26 27
13. 22 23 24 25 26 27 28 29. 28 29 30 31
14. 29 30

19 наставних дана 23 наставна дана
рн               Децембар 25.12.2021. год. - први дан 

Божића по грегоријанском 
календару 
15.04–18.04.2022. год. - 
Васкршњи празници по 
грегоријанском календару
22.04.2022. год. - Дан 
сећања на жртве фашизма у 
Другом светском рату
22.04–25.04.2022. год. -
Васкршњи празници по 
јулијанском календару

рн                  Април
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н

14. 1 2 3 4 5 29. 1 2нс 3
15. 6 7 8 9 10 11 12 30. 4 5 6 7 8 9 10
16. 13 14 15 16 17 18 19 31. 11 12 13 14 15* 16* 17*

17. 20 21 22 23 24 25* 26 18* 19 20 21 22* 23* 24*

27 28 29 30 31 32. 25* 26 27 28 29 30

                 17 наставних дана 79 наставних дана 15 наставних дана

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

01. мај - Празник рада, 
празнује се 01-03.05.2022. 
год.

рн                  Мај
Школска година почиње у среду, 01.09.2021. год
У среду, 06.10.2021. год. настава се изводи по 
распореду од петка
Јесењи распуст – 08.11-12.11.2021. год.
Прво полугодиште завршава се у четвртак,
23.12.2021. год.
Друго полугодиште почиње у понедељак,
10.01.2022. год.
Сретењски распуст – 14-18.02.2022. год.
У суботу, 02.04.2022. год. настава се изводи по 
рапореду од понедељка
Пролећни распуст - 15-25.04.2022. год.
Школска година се завршава:
27.05.2022. год. – за ученике четвртог разреда 

П У С Ч П С Н
32. 1●

33. 2● 3● 4 5 6 7 8
34. 9 10 11 12 13 14 15
35. 16 17 18 19 20 21 22
36. 23 24 25 26 27 28 29
37. 30 31

20 наставних дана
рн Јун

П У С Ч П С Н
37. 1 2 3 4 5
38. 6 7 8 9 10 11 12

гимназија;
03.06.2022. год.– за ученике четвртог разреда 
четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих 
стручних школа;
24.06.2022. год. – за ученике првог, другог и трећег 
разреда гимназија и четворогодишњих средњих 
стручних школа и ученике првог и другог разреда 
трогодишњих средњих стручних школа.

39. 13 14 15 16 17 18 19
40. 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

18 наставних дана 106
наставних дана

ЛЕГЕНДА

Почетак и завршетак  полугодишта и наставне 
године

Државни празници који се обележавају радно (наставни дан)
Школска слава Свети Сава  (радни, ненаставни дан)
Завршетак квартала

Ученички распуст РН Радна недеља
* Верски празник НС Наставна субота
● Државни празник – нерадни дан
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На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 5. тач-
ка 1. и став 6. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/2019, 
27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021), члана 15. и 16. став 2., члана 
24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, бр. 37/14, 
54/14-др.одлука, 37/16, 29/17, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), покрајин-
ски секретар за образовање, прописе, управу и националне мањи-
не-националне заједнице, д о н о с и:

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Члан 1.

У Правилнику о школском календару за основне школе са се-
диштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школс-
ку 2021/2022. годину («Службени лист АП Војводине», бр. 23/2021 
и 46/2021) у члану 2. став 3. тачка 1. речи: «07. јуна 2022. године», 
замењују се речима: «10. јуна 2022. године», а у тачки 2. речи: «21. 
јуна 2022. године», замењују се речима: «24. јуна 2022. године».

Члан 2.

У члану 6. ст. 1. мења се и гласи:

«У току школске године, ученици имају зимски, Сретењски, 
пролећни и летњи распуст.»

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

«Сретењски распуст почиње 14. фебруара 2022. године, а завр-
шава се 18. фебруара 2022. године.»

Досадашњи став 3. постаје ст. 4. 

Досадашњи став 4.  који постаје став 5., мења се и гласи:

«За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 
27. јуна 2022. године, а завршава се 31. августа 2022. године.  За 
ученике осмог разреда, летњи распуст почиње по завршетку за-
вршног испита, а  завршава се 31. августа 2022. године.»

Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:

«Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у пе-
так, 25.03.2022. године и у суботу, 26.03.2022. године, а завршни 
испит у понедељак, 27.06.2022. године, уторак, 28.06.2022. године 
и среду, 29.06.2022. године.»

Члан 4.

Табеларни приказ школског календара за основне школе  са се-
диштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школ-
ску 2021/2022. годину, који је саставни део Правилника о школ-
ском календару  за основне школе  са седиштем на територији 
Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину 
(«Службени лист АП Војводине», бр. 23/2021 и 46/2021), замењује 
се новим табеларним прегледом школског календара за основне 
школе  са седиштем на територији Аутономне покрајине Војво-
дине за школску 2021/2022. годину, који је саставни део овог Пра-
вилника.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у “Службе-
ном листу АП Војводине”, а сходно члану 53. став 2. Закона о др-
жавној управи (‘’Службени гласник РС’’, бр: 79/05, 101/07, 95/10, 
99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), биће објављен и у ‘’Службеном 
гласнику РС’’.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-610-3/2021-01-2
У Новом Саду, 09.02.2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
2021. 2022.

рн Септембар 01–02.01.2022. год. - Нова 
година
07.01.2022. год.  - први дан 
Божића за вернике који 
славе по јулијанском 
календару
27.01.2022. год. Свети Сава 
– школска слава-радни и 
ненаставни дан

рн Јануар
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н

1. 1 2 3 4 5 1● 2●

2. 6 7 8 9 10 11 12 3● 4 5 6 7* 8 9
3. 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
4. 20 21 22 23 24 25 26 18. 17 18 19 20 21 22 23
5. 27 28 29 30 19. 24 25 26 27 28 29 30

20. 31
22 наставна дана 10 наставних дана

рн Октобар 21.10.2021. год. - Дан 
сећања на српске жртве у 
Другом светском рату
14.02.2022.год. – нерадни, 
ненaставни дан
15–16.02.2022. год.
Сретење – Дан државности 
Србије

рн Фебруар
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н

5. 1 2 3 20. 1 2 3 4 5 6
6. 4 5 6 7 8 9 10 21. 7 8 9 10 11 12 13
7. 11 12 13 14 15 16 17 22. 14 15● 16● 17 18 19 20
8. 18 19 20 21 22 23 24 23. 21 22 23 24 25 26 27
9. 25 26 27 28 29 30 31 24. 28

21 наставни дан 15 наставних дана
рн Новембар

11.11.2021. год.  - Дан 
примирја у Првом светском 
рату-нерадни дан

рн Март
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н

24. 1 2 3 4 5 6
10. 1 2 3 4 5 6 7 25. 7 8 9 10 11 12 13
11. 8 9 10 11● 12 13 14 26. 14 15 16 17 18 19 20
12. 15 16 17 18 19 20 21 27. 21 22 24 24 25 26 27
13. 22 23 24 25 26 27 28 28. 28 29 30 31
14. 29 30

19 наставних дана 23 наставна дана
рн Децембар 25.12.2021. год. - први дан 

Божића по грегоријанском 
календару 
15.04–18.04.2022. год. - 
Васкршњи празници по 
грегоријанском календару
22.04.2022. год. - Дан 
сећања на жртве фашизма у 
Другом светском рату
22.04–25.04.2022. год. -
Васкршњи празници по 
јулијанском календару

рн               Април
П У С Ч П С Н П У С Ч П С Н

14. 1 2 3 4 5 28. 1 2нс 3
15. 6 7 8 9 10 11 12 29. 4 5 6 7 8 9 10
16. 13 14 15 16 17 18 19 30. 11 12 13 14 15* 16* 17*

17. 20 21 22 23 24 25* 26 18* 19 20 21 22* 23* 24*

27 28 29 30 31 31. 25* 26 27 28 29 30

                 17 наставних дана 79 наставних дана 15 наставних дана

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

01. мај - Празник рада, 
празнује се 01-03.05.2022. 
год.

рн                  Мај
Школска година почиње у среду, 01.09.2021. год.
У среду, 6.10.2021. год. настава се изводи по 
распореду од петка
Јесењи распуст – 08-12.11.2021. год.
Прво полугодиште завршава се у четвртак,
23.12.2021. год.
Друго полугодиште почиње у понедељак,
17.01.2022. год.
Сретењски распуст – 14-18.02.2022. год.
У суботу, 02.04.2022. год. настава се изводи по 
рапореду од понедељка
Пролећни распуст - 15-25.04.2022. год. 
Школска година се завршава:
10.06.2022. год. – за ученике осмог разреда
24.06.2022. год. – за ученике од првог до седмог 
разреда.
27-29.06.2022. год. – завршни испит за ученике 

П У С Ч П С Н
31. 1●

32. 2● 3● 4 5 6 7 8
33. 9 10 11 12 13 14 15
34. 16 17 18 19 20 21 22
35. 23 24 25 26 27 28 29
36. 30 31

20 наставних дана
рн Јун

П У С Ч П С Н
36. 1 2 3 4 5
37. 6 7 8 9 10 11 12
38. 13 14 15 16 17 18 19
39. 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30
осмог разреда 18 наставних дана 101

наставних дана

ЛЕГЕНДА

Почетак и завршетак  полугодишта и наставне 
године

Државни празници који се обележавају радно (наставни дан)
Школска слава Свети Сава  (радни, ненаставни дан)
Завршетак квартала

Ученички распуст РН Радна недеља
* Верски празник НС Наставна субота
● Државни празник – нерадни дан Пробни и завршни испит за ученике 8.разреда
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225.

На основу члана 14. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању Канцеларије 
за инклузију Рома („Сл. лист АП Војводине“, бр. 8/2006 и 46/2017) 
и члана 17.став 1. тачка 6. Статута Канцеларије за инклузију Рома, 
Управни одобр на седници одржаној дана 7.02.2022. године  донео је

ПРАВИЛНИК 
О КРИТРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ

ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА 
У АП ВОЈВОДИНИ

Члан 1.

Овим Правилником утврђује се поступак, критеријуми и начин 
доделе финансијских средстава из буџета АП Војводине, пред-
виђених Финансијским планом за 2022. годину  и Програмом 
рада за 2022. годину Канцеларије за инклузију Рома (у даљем 
тексту: Канцеларија), за финансирање пројеката у области уна-
пређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини.

Члан 2.

Средства из става 1. овог члана могу се доделити удружењима 
грађана за финансирање пројеката у области унапређења поло-
жаја Рома и Ромкиња у АП Војводини који имају за циљ спро-
вођење следећих активности:

- подршка активностима којима се афирмише инплемен-
тација и примена Стратегије за унапређивање пололо-
жаја Рома на територији АП Војводине, са циљем ите-
грације Рома и Ромкиња у друштвене токове;

- подршка активностима које су од интереса за реализа-
цију приоритетних области Декаде Рома као што су об-
разовање, запошљавање, становање и здравље;

- подршка активностима у вези са обукама ради лакшег 
проналажења посла, стицања нових знања и вештина, 
промовисања предузетништва код Рома и Ромкиња.

Члан 3.

Средства за намену из члана 1. овог Правилника додељују се 
путем јавног конкурса.

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“ и  на интернтет страници Канцеларије www.
inkluzijaromavojvodina.rs. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Подносилац захтева може аплицирати само са једним пројек-
том, а висина тражених средстава одређује се у складу са пројек-
тованим буџетским средствима и циљевима који се прописују 
јавним конкурсом.

Члан 4.

Јавни конкурс из члана 3. овог Правилника садржи податке о 
акту на основу кога се расписује јавни конкурс, област од јавног 
интереса која се подстиче, податке о висини укупних средстава која 
се додељују по јавном конкурсу, задатку који је предмет јавног кон-
курса и року за његов завршетак, податке о кругу могућих учесника 
на јавном конкурсу, року и начину подношења пријава на конкурс, 
критеријумима и мерилима за одлучивање, документацији која се 
подноси уз пријаву,  податак о броју пријава које може поднети уд-
ружење и друге податке од значаја за спровођење конкурса.

Члан 5.

Пријава на конкурс подноси се на образцу пријаве чију садр-
жину утврђује Канцеларија у једном примерку, са припадајућом 
документацијом и  доставља се у затвореној коверти на адресу 
Канцеларије, поштом или лично. 

Конкурсни образац се може преузети у Канцеларији за инклу-
зију Рома или са интернет странице www.inkluzijaromavojvodina.rs. 

Уз попуњену пријаву на јавни конкурс за доделу финансијских 
средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у об-
ласти унапређења положаја Рома и Ромкиња прилаже се и следећа 
документација: фотокопија Решење о регистрацији подносиоца 
пријаве, фотокопија ОП образца (оверени потпис лица овлашће-
ног за заступање), фотокопија пореског идентификационог броја, 
фотокопија Статута Удружења или извод из Статута Удружења 
у коме је утврђено да се циљеви остварују у области у којој се 
расписује конкурс.

Члан 6.

Неблаговремене, непотпуне или неправилно попуњене прија-
ве, пријаве које нису поднете на утврђеном образцу, пријаве које 
нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве у којима се тра-
жи већи износ од предвиђеног и пријаве које нису предмет јавног 
конкурса неће се разматрати.

Члан 7.

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи кон-
курсна комисија коју решењем именује директор. Решењем  се 
утврђује састав и задаци комисије. За чланове комисији, поред 
запослених у Канцеларији могу се именовати и лица представ-
ници стручне јавности из области у којој се расписује јавни кон-
курс.  

Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана.  
Комисија ради и одлучује у пуном саставу и о свом раду води 
записник. Комисија одлуке односи већином гласова од укупног 
броја чланова.

Чланови комисије, након доношења решења о именовању пот-
писују изјаву којом потврђују да нису у сукобу интереса, да не-
мају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, 
односно спровођењем конкурса. Уколико у току јавног конкурса 
сазнају да могу доћи  у сукобу интереса чланови Комисије о томе 
без одлагања обавештавају чланове Комисије и директора,  који 
предузима мере како не би било штетних последица у даљем току 
поступка.

Члан 8. 

Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве удружења 
грађана применом следећих критеријум, доделом одговарајућег 
броја бодова:

1. Према референцама делатности, односно послова и програма 
за област у којој се они реализују (  највише до 20 бодова)

- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и ре-
зултати пројекта и њихова усклађеност с временском ди-
намиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова)

- могућност развијања програм и његова одрживост (до 10 
бодова)

2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних 
актовности, допринос степену унапређивања стања у области у 
којој се активности спроводе ( највише до 40 бодова)

- допринос степену унапређивања положаја Рома и Ром-
киња у областима које су предвиђене Стратегијом за уна-
пређење положаја Рома (до 30 бодова)

- допринос унапређењу квалитета услуга, заштите и ква-
литета живота циљне групе, као и доринос пројекта уна-
пређењу родне равноправости у ромској заједници (до 10 
бодова)

3. Према економичности буџета пројекта и усклађености буџе-
та пројекта с планираним активностима (највише до 40 бодова)

- према економичности буџета пројекта и усклађености 
буџета с планираним активностима (до 20 бодова)

- висина тражених средстава у поређењу са укупним оби-
мом средстава на који се јавни конкурс односи (до 20 бо-
дова)
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Члан 9.

Комисија сачињава листу вредновања и рангирања удружења 
грађана на јавни конкурс применом критеријума из члана 8. овог 
Правилника, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана 
истека рока за подношење пријава.

Листа из става 1. овог члана објављује се на интернте страници 
Канцеларије-www.inkluzijaromavojvodina.rs

 Учесници јавног конкурса имају право увида у поднете прија-
ве и приложену документацију у року од три дана од дана њеног 
објављивања.

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса могу подне-
ти приговор у року од 8 дана од дана објављивања листе.

Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу из ста-
ва 1. овог члана доноси комисија у року од 3 дана од дана пријема 
приговора.

Након одлучивања о поднетим приговорима, комисија сачиња-
ва предлог коначне листе вредновања и рангирања удружења 
грађана на јавном конкурсу, која се објављује на интернет страни-
ци Канцеларије www.inkluzijaromavojvodina.rs и доставља дирек-
тору Канцеларије ради одлучивања о додели и висини средстава.

Члан 10.

Решењем које је коначно, директор у складу са приливом сред-
става из буџета АП Војводине, одлучује о додели и висини сред-
става, најкасније у року од 30 дана од дана објављивања предлога 
коначне листе вредновања и рангирања пријава удружења грађа-
на за финансирање пројеката у области унапређења положаја 
Рома и Ромкиња на јавни конкурс.

Решење и става 1. овог члана објављује се на интернет станици 
Канцеларије.

Члан 11.

На основу решења из члана 10. овог Правилника, Канцеларија 
и корисник средстава закључују уговор којим се уређују међусоб-
на права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито 
предмет пројекта, рок у коме се реализује, износ додељених сред-
става,  интрументе обезбеђења за случај ненаменског утрошка 
средстава,  односно за случај неизивршења уговорних обавеза.

Корисник средстава, приликом закључења уговора из става 1. 
овог члана, дужан је да као гаранцију за уредно извршење обавеза 
преда меничну изјаву с бланко меницом и овлашћењем и фотоко-
пију картона депонованих потписа лица која је овластила послов-
на банка на дан закључења уговора.

У случају да корисник средстава не изврши уговорне обавезе 
или да их делимично изврши, Канцеларија ће попунити меницу 
укупним износом новчаног дуговања корисника средстава на дан 
попуњавања као „меницу са доспећем по виђењу“, са клаузулом 

„без протеста“ коју ће активирати ради наплате. Канцеларија је 
обавезна да меницу врати удружењу грађана након реализације 
предмета уговора у целости, уколико је не искористи у складу са 
ставом 2. овог члана.

Уколико корисник средстава одустане од реализације пројекта 
комисија ће на основу поновног увида у пристигле пројекте пред-
ложити расподелу преосталих средстава.

Члан 12.

Канцеларија преноси додељена средства на основу уговора из 
члана 11. ове одлуке на рачун Корисника срдстава у складу са 
приливом средстава из буџета АП Војводине.

Средства додељена по јавном конкурсу корисници средстава 
могу користити искључиво за намене за које су додељена и у оба-
вези су да неутрошена средства врате. Уколико буде утврђено да 
Корисник средстава по јавном конкурсу средства није користио 
наменски, Канцеларија задржава право да затражи повраћај пре-
нетих средстава са законском затезном каматом рачунајући од 
дана уплате до дана поврата додељених средстава.

Средства из става 1. овог члана подлежу контроли буџетске ин-
спекције АП Војводине и корисник средстава је дужан да буџет-
ској инспекцији омогући несметану контролу законског и намен-
скг коришћења средства.

Члан 13.

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да након 
завршетка реализације пројектне активности, Канцеларији под-
несу наративни и финансијски извештај о њиховој реализацији 
и коришћењу средстава, на образцу који прописује Канцеларија, 
у року од 15 дана од рока утрврђеног за реализацију пројекта. Уз 
финансијски извештај доставља се и књиговодствена документа-
ција којом се правда законско и наменско трошење средстава, а 
коју су оверила  одговорна лица.

Члан 14.

Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи 
Правилник о критеријумима за доделу финансијских средстава 
удружењима грађана за финансирање пројеката у области уна-
пређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини број: 104/21 
од 8.03.2021. године  (Службени лист АП Војводине бр.13/2021).

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине“.

КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

Број:   66/22 
Датум: 7.02.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ

Милош Николић
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226.

На основу члана 32. став 1. тачка 9, као и чл. 35. и 36. став 6. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службе-
ни лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 247. Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, брoj: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 9. фебруара 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овлашћује се Владимир Галић, покрајински секретар за урба-
низам и заштиту животне средине, да у име оснивача, закључи 
Kолективни уговор за Јавно предузеће за просторно и урбанис-
тичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводи-
не”, Нови Сад.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 031-56/2022
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

227.

На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког 
завода Војводине („Службени лист АПВ”, број: 14/03), као и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 9. фебруара 2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Педагошког завода 
Војводине за 2022. годину, који је усвојио Управни одбор Педа-
гошког завода Војводине, на седници одржаној дана 27. јануара 
2022. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-37/2022
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

228.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. фе-
бруара 2022. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Педагошког завода Војво-
дине за 2022. годину, који је донео Управни одбор Педагошког 
завода Војводине, на седници одржаној 27. јануара 2022. годи-
не.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-61/2022
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

229.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, број: 7/08), као и 
члана 32. тачка 6,  чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 9. фебруара 2022. годи-
не,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу 
војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 
2022. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу 
војвођанских Мађара, на 2. седници, одржаној 10. јануара 2022. 
године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-33/2022
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

ПОСЕБНИ ДЕО
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230.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, број: 7/08), 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 9. фебруара 2022. годи-
не,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођан-
ских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2022. годи-
ну, који је донео Управни одбор Завода за културу војвођанских 
Мађара, на 2. седници, одржаној 10. јануара 2022. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-55/2022
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

231.

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист 
АПВ”, број: 21/10 и 29/12), 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 сед-
ници одржаној 9. фебруара 2022. године,  донела јe

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Војвођанског симфо-
нијског оркестра за 2022. годину, који је донео Управни одбор 
Војвођанског симфонијског оркестра, на 24. седници, одржаној 
24. јануара 2022. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-21/2022-4
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

232.

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист 
АПВ”, број: 21/10 и 29/12) и  32. тачка 6,  чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
9. фебруара 2022. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Војвођанског симфонијског 
оркестра за 2022. годину, који је донео Управни одбор Војвођан-
ског симфонијског оркестра на 24. седници, одржаној 24. јануара 
2022. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-49/2022
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

233.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 4. 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), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 9. фебруара 2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Музеја савремене 
уметности Војводине за 2022. годину, који је усвојио Управни 
одбор Музеја савремене уметности Војводине, на 9. седници, одр-
жаној 27. јануара 2022. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-12/2022-5
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

234.

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 4. 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), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 9. фебруара 2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Музеја савремене умет-
ности Војводине за 2022. годину, који је усвојио Управни одбор 
Музеја савремене уметности Војводине, на 9. седници, одржаној 
27. јануара 2022. године. 
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-30/2022-1
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

235.

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 9. фебруара 2022. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Галерије ликовне умет-
ности – поклон збирке Рајка Мамузића за 2022. годину, који је ус-
војио Управни одбор Галерије ликовне уметности – поклон збирке 
Рајка Мамузића, на 5. седници, одржаној 26. јануара 2022. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-15/2022-5
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

236.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 3. 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), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 9. фебруара 2022. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Галерије ликовне умет-
ности поклон збирке Рајка Мамузића за 2022. годину, који је ус-
војио Управни одбор Галерије ликовне уметности поклон збирке 
Рајка Мамузића, на 5. седници, одржаној 26. јануара 2022. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-34/2022-1
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

237.

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 2. 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 9. фебруара 
2022. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Архива Војводине за 
2022. годину, који је усвојио Управни одбор Архива Војводине, на 
9. седници, одржаној 27. јануара 2022. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-10/2022-08
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

238.

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 2. 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 9. фебруара 
2022. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Aрхива Војводине за 2022. 
годину, који је усвојио Управни одбор Архива Војводине, на 9. 
седници, одржаној 27. јануара 2022. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-31/2022-1
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

239.

На основу члана 11. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица 
(„Службени лист АПВ”, број: 60/18) и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска влада, на седници одржаној 
9. фебруара 2022. године,  д о н е л а   је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Центра за породични 
смештај и усвојење Суботица за 2022. годину, који је усвојио Уп-
равни одбор Центра за породични смештај и усвојење Суботица, 
на седници одржаној 10. јануара 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-34/2022
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

240.

На основу члана 11. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке 
о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Суботица 
(„Службени лист АПВ”, број: 60/18), члана 32. став 1. тачка 6. 
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 9. фебруара 2022. године,  до-
нела је

Р E Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Центра за породични 
смештај и усвојење Суботица за 2022. годину, који је донео Уп-
равни одбор Центра за породични смештај и усвојење Суботица, 
на седници одржаној 10. јануара 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-57/2022
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

241.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
9. фебруара 2022. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о другим изменама и 
допунама Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Геронтолошком центру „Срем“ Рума, који је донео 
директор Геронтолошког центра „Срем“ Рума, 18. октобра 
2021. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-764/2021-01
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

242.

На основу члана 32. тачка 9, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14), као и чланa 10. става 2. Покрајинскe скупштинскe од-
лукe о оснивању Културног центра Војводине „Милош Црњански” 
(„Службени лист АПВ”, број: 10/03, 8/06 и 54/18), Покрајинска вла-
да, на седници одржаној 9. фебруара 2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији послова у Културном центру Војводине „Милош Црњан-
ски”, Нови Сад, број: 54, који је донео директор Културног центра 
Војводине „Милош Црњански”, Нови Сад, 28. јануара 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-64/2022
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

243.

На основу чл. 124. став 2. и 133. став 4. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника СОС Дечије село „Др Милорад Павловић“ у 
Сремској Каменици („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 
1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 9. фебруара 2022. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мирку Јанкелићу, дипломираном социјалном раднику из Кикинде, 
престаје дужност директора Установе за децу и омладину Дечје село 
„Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-65/2022
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић



9. фебруар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 383

244.

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 
СОС Дечије село „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици 
(„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 седни-
ци одржаној 9. фебруара 2022. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мирко Јанкелић, дипломирани социјални радник из Кикинде, име-
нује се за директора Установе за децу и омладину Дечје село „Др Ми-
лорад Павловић“ у Сремској Каменици, на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-66/2022
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

245.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Служ-
бени На основу члана 34. став 2. и члана 39. став 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – испр., 6/20, 47/21 
и 78/21), члана 1. алинеја 6. Покрајинске скупштинске одлуке о пре-
ношењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), члана 32. тачка 12, 
као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),   Покрајинска 
влада, на седници одржаној 9. фебруара 2022. године, донела  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Миодрагу Кајтезу, професору књижевности, 14. фебруара 2022. 
године престаје дужност директора Позоришног музеја Војводи-
не, Нови Сад, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-882/2021-1
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

246.

На основу члана 34. ст. 2. и члана 35. ст. 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 
и 78/21), члана 1. алинеја 6. Покрајинске скупштинске одлуке о пре-
ношењу оснивачких права над установама културе које је основала 

Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), члана 32. тачка 12, 
као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),   Покрајинска 
влада, на седници одржаној 9. фебруара 2022. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Миодраг Кајтез, професор књижевности, именује се за дирек-
тора Позоришног музеја Војводине, на период од четири године, 
почев од 15. фебруара 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-882/2021
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

247.

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  9. фебруара 2022. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Крсто Куреш, доктор медицине, спец. оториноларинголо-
гије, разрешава се дужности вршиоца дужности директорa Дома 
здравља „Шид”, Шид, на које је именован Одлуком о преузимању 
оснивачких права над Домом здравља „Шид”, Шид, 127 Број: 022-
827/2019-47 од 18. децембра 2019. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-86/2022
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

248.

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  9. фебруара 2022. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Др Иван Гајић, доктор медицине, спец. интерне медицине, име-
нује се за вршиоца дужности директора Дома здравља „Шид”, Шид.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-87/2022
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

249.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 4. тачка 1. Закона о здрав-
ственој 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), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 9. фебруара 2022. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Миле Тадић, дипломирани економиста, разрешава се дужнос-
ти председника Надзорног одбора Дома здравља Кула, представ-
ник оснивача, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-1
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

250.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 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 По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  9. фебруара  2022. године, донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Јелена Ђисалов, дипл. економисткиња, именује се за председ-
ницу Надзорног одбора Дома здравља Кула као представница ос-
нивача, до истека мандата Надзорног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2021-2
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

251.

На основу члана 61. ст. 12. и 13. 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 , 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), а 
у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број 54/21), те у складу с чланом 69. став 3. За-
кона о буџетском систему, као и на основу члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
9. фебруара 2022. године, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У

ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

1. Средства планиранa Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину – у из-
носу од 15.000.000,00 динара (словима: петнаест милиона динара 
и 00/100) – према буџетским класификацијама приказаним у сле-
дећој табели:

Врста буџетске 
класификације Шифра и назив буџетске класификације Износ  

(у динарима)

Раздео 16 Покрајински секретаријат за привреду и туризам 15.000.000,00

Глава 00   Покрајински секретаријат за привреду и туризам 15.000.000,00

Програм 1507 Уређење и развој у области туризма 15.000.000,00

Програмска 
активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине 15.000.000,00

Функционална
класификација 473  Туризам 15.000.000,00

Извор финансирања 01 00  Општи приходи и примања буџета 15.000.000,00

Економска
класификација 481  Дотације невладиним организацијама 15.000.000,00

Економска
класификација 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 15.000.000,00

преносе се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска актив-
ност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве у укупном износу од 15.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.
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2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и По-
крајински секретаријат за финансије. 

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-303/2022-2
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

252.

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, 149/20, 118/21 и 118/21 – други закон), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист 
АПВ”, бр. 54/2021), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. фебруара  2022. 
године, д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 16 – Покрајинском секретаријату 
за привреду и туризам, Програм 1509 Подстицаји развоју кон-
курентности привреде, Програмска активност 1001 Подршка 
развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних 
друштава, функционална класификација 411 Општи економски 
и комерцијални послови, извор финансирања 01 00 Општи при-
ходи и примања буџета, економска класификација 454 Субвен-
ције приватним предузећима, односно 4541 Текуће субвенције 
приватним предузећима, износ од 15.000.000,00 динара (сло-
вима: петнаест милиона динара и 00/100), због недовољно пла-
нираних 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, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за привреду и туризам по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења, намењено је за расписивање 
јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и ма-
лим привредним друштвима и предузетницима за субвенциони-
сање трошкова за набавку репроматеријала у 2022. години. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за привреду и туризам и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
привреду и туризам преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-18
Нови Сад, 9. фебруар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

253.

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., Београд, 
издавање и употребу превода уџбеника ДИГИТАЛНИ СВЕТ 2, за 
други разред основне школе, аутора Марине Ињац, Јована Јова-
новића и Стефана Поповића, 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:  128-61-5/2022-01
Дана:  09. 02. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/
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254.

На основу члана 24. став 2.  Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Сл.лист АПВ“ бр. 37/2014, 54/2014 – др.про-
пис, 37/2016 , 29/2017 , 24/2019, 66/2020 и 38/2021) у вези са чланом 
11. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број 
54/2021 и 7/2022-ребаланс), а у вези са Покрајинском скупштин-
ском одлуком о додели буџетских средстава за унапређивање по-
ложаја националних мањина – националних заједница и развој 
мултикултурализма и толеранције („Службени лист АПВ“ број 
8/2019),  у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и 
толеранције у Војводини“, Покрајински секретаријат за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине – националне зајед-
нице расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНИСИРАЊЕ ПОТПРОЈЕКТА 

„МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ НА КЛИК“

Јавни конкурс се расписује за доделу дотација Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 
мањине-националне заједнице, регистрованим правним лицима 
(удружењима, асоцијацијама и другим субјектима са седиштем 
на територији Аутономне покрајине Војводине) за организацију 
8 наградних конкурса од општег јавног интереса, за ученике ос-
новних и средњих школа из АП Војводине и то у области мул-
тикултурализма, толеранције и очувања и промовисања етничке 
разноликости и културног идентитета националних мањина - на-
ционалних заједница Војводине.

Јавни конкурс се расписује на укупан износ од 700.000,00 ди-
нара.

I ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Средства се додељују једном изабраном кориснику за органи-
зацију 8 наградних јавних конкурса у току 2022. године.

II  УСЛОВИ КОНКУРСА

• На јавни конкурс се могу пријавити искључиво регис-
трована правна лица – организације, удружења, асоција-
ције и други субјекти са седиштем на територији Ауто-
номне покрајине Војводине.

• На јавни конкурс се не могу пријављивати директни и 
индиректни буџетски корисници, привредна друштва и 
национални савети националних мањина.

• На јавном конкурсу се додељују средства за организа-
цију 8 наградних јавних конкурса у складу са следећим 
условима:

o наградни конкурси се расписују за подношење ра-
дова на одабране теме из области мултикултурали-
зма, толеранције и очувања и промовисања етнич-
ке разноликости и културног идентитета нацио-
налних мањина - националних заједница Војводи-
не;

o наградни конкурси су намењених ученицима основ-
них и средњих школа из АП Војводине, од којих су 4 
намењена ученицима основних школа а 4 ученици-
ма средњих школа;

o наградни конкурси су јавни уз обавезу одабраног ко-
рисника средстава да писменим путем (или путем 
електронске поште) обавести све установе основног 
и средњег образовања у АП Војводини о условима и 
роковима конкурса;

o наградни конкурси морају бити реализовани у  2022. 
години.

• Подносиоци пријаве на јавни конкурс, уз пријаву, оба-
везно подносе и:

o детаљно разрађен план потпројекта и опис актив-
ности;

o предлог динамике реализације активности у 2022. 
години;

o предлог тема и форме радова који ће бити предмет 
наградних конкурса;

o предлог наградног фонда и форме награђивања;
o предлог буџета потпројекта;
o предлог модела сарадње са Секретаријатом у реали-

зацији потпројекта;
o званичан доказ о регистрацији подносиоца пријаве 

(фотокопија).

III  ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Јавне набавке

Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под ре-
гулацију Закона о јавним набавкама, односно уколико ће се сред-
ства остварена по овом конкурсу користити за набавку радова, 
добара или услуга, а учешће јавних средстава чини више од 50% 
вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати наручио-
цем и у обавези је да примењује Закон о јавним набавкама.

IV НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

• Пријаве се подносе у једном примерку, искључиво на 
конкурсним обрасцима Секретаријата;

• Конкурсна документација се може преузети од 09. фе-
бруара 2022. године у просторијама Секретаријата или 
на web адреси www.puma.vojvodina.gov.rs

• Подносилац може поднети само једну пријаву на Кон-
курс;

• Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на 
језику националне заједнице који је у службеној употре-
би у Аутономној покрајини Војводини;

• Пријаве се подносе лично, предајом писарници по-
крајинских органа управе у Новом Саду (зграда По-
крајинске владе) или се упућују поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 16

Са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНИСИРАЊЕ 
ПОТПРОЈЕКТА „МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ НА КЛИК“

• Конкурс је отворен до 25. фебруара 2022. године.

OGLASNI DEO
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V ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ 
СРЕДСТАВА

• Поднете пријаве разматра комисија коју именује по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице;

• Комисија неће узимати у разматрање неблаговремене и 
непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве 
које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве 
исписане нечитко или графитном оловком, као ни прија-
ве које нису предмет Конкурса;

• Критеријуми који ће се примењивати приликом одлучи-
вања о избору организатора такмичења:

o предлог форме радова и тема наградних конкурса;
o квалитет предлога активности, оцена ефикасности и 

могућности потпуне реализације циља и теме кон-
курса;

o предлог динамике реализације наградних конкурса у 
току 2022. године;

o предлог форме награђивања и буџета потпројекта;
o предлог модела сарадње са Секретаријатаом у реа-

лизацији потпројекта;
o претходне активности подносиоца пријаве у вези са 

областима на које се односе наградни конкурси.
• Комисија неће узимати у разматрање пријаве подноси-

лаца којима су додељена средства по основу претходних 
конкурса Секретаријата, а нису измирили преузете оба-
везе по тим конкурсима;

• Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, 
по потреби, затражи додатну документацију и информа-
ције или изађе на лице места, односно да за доделу сред-
става одреди испуњење додатних услова;

• Решење о додели средстава доноси покрајински секре-
тар, на основу предлога конкурсне комисије;

• Пријаве и приложена документација се подносиоцима не 
враћају;

• Са подносиоцем пријаве коме су одобрена средства, По-
крајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице ће закључи-
ти уговор о суфинасирању активности по основу кога ће 
средства бити исплаћена;

• Резултати јавног конкурса се објављују на званичној web 
адреси Секретаријата по окончању Конкурса.

Додатне информације о јавном конкурсу се могу добити у Се-
кретаријату, на бр. тел. 021/ 487 4604, или путем е-поште bojan.
greguric@vojvodina.gov.rs.

Покрајински секретар
Szakállas Zsolt s.k.

(Жолт Сакалаш с.р.)

255.

На основу члана 11. раздео 13, члана 22, 23, 25. и 26. По-
крајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2022. годину (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број: 
54/2021 и 7/2022), члана 2. став 1. тачка 3. алинеја 6. и члана 
5. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских сред-
става за финансирање и суфинансирање програмских актив-
ности и пројеката у области високог образовања, студентског 
стандарда и научноистраживачке делатности у Аутономној по-
крајини Војводини („Службени лист АПВ”, бр. 9/2021) и чла-
на 4. Правилника о критеријумима за суфинансирање набавке 
машина, опреме нематеријалне имовине у установама високог 
образовања чији је оснивач  Аутономна покрајина Војводина 
(„Сл. лист АП Војводине”, број 14/21), Покрајински секрета-
ријат за високо образовање и научноистраживачку делатност 
расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МАШИНА, 

ОПРЕМЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ
У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА

ЗА 2022. ГОДИНУ

1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат), у складу 
с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину, суфинансираће набавку 
машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог 
образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. За 
ове намене одобрено је укупно 10.000.000,00 динара. Реализација 
финансијских обавеза вршиће се у складу с ликвидним могућ-
ностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. 
Право учествовања на конкурсу имају установе високог образо-
вања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

2.

Средства се расподељују за суфинансирање набавку машина, 
опреме и нематеријалне имовине у установама високог образо-
вања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

3.

Расподела финансијских средстава установама утврдиће се на 
основу следећих критеријума:

1) значај и разлог планиране набавке машина, опреме и не-
материјалне имовине;

2) неопходност машина, опреме и нематеријалне имовине у 
функционисању наставно-научног процеса установе;

3) модернизација и унапређивање наставних средстава и 
наставног процеса;

4) застарелост (век трајања) постојећих машина, опреме и 
нематеријалне имовине, који се користе у наставно-науч-
ном процесу установе;

5) укупни трошкови потребни за реализацију набавке ма-
шина, опреме и нематеријалне имовине;

6) континуитет у суфинансирању, односно, да ли се сред-
ства први пут траже за реализацију планираних набавки 
машина,  опреме и нематеријалне имовине;

7) процена ризика за студенте и запослене, због квара или 
недостатака на постојећим машинама, опреми и немате-
ријалној имовини;

8) досадашња улагања;
9) квалитет конкурсне документације.

4.

Приоритет у расподели средстава за суфинансирање набавке 
машина, опреме и нематеријалне имовине имаће набавке маши-
на, опреме и нематеријалне имовине које су ван употребе или 
уништене, због утицаја елементарних непогода.

5.

Подносилац пријаве, уз попуњен образац бр. 3, треба да при-
ложи:

1. предрачун/понуду за набавку машина, опреме и/или не-
материјалне имовине;

2. фотокопију регистрације установе код надлежног органа 
са описом делатности за коју је установа регистрована;

3. фотокопију потврде о пореском идентификационом 
броју. 
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6.

Пријаве се подносе на обрасцу бр. 3, који се може преузети на 
званичној интернет презентацији Покрајинског секретаријата за 
високо образовање и научноистраживачку делатност http://apv.
visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs. 

Пријаве с потребном документацијом подносе се на адресу: 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистра-
живачку делатност, 21108 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

Kонкурс је отворен од 10.02. до 11.03.2022. године.

Конкурс се објављује у „Службеном листу АП Војводине”, у 
једном од јавних гласила које покрива целу територију Аутоном-
не покрајине Војводине и на интернет страници Секретаријата.

Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријава. 

Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве, 
пријаве које су поднела неовлашћена лица и пријаве које нису 
предмет конкурса неће се разматрати.

Контакт особа за додатне информације: Марта Ђукић, телефон 
021/487-4633, имејл: marta.sinko@vojvodina.gov.rs 

256.

На основу члана 11. раздео 13, чланова 22, 23, 25 и 26. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2022. годину („Службени лист АП Војводине“, 54/2021 
и 7/2022), члана 2. став 1. тачка 3. алинеја 2. и члана 3. став 2. 
Покрајинске скупштинскe одлукe о додели буџетских средстава 
за финансирање и суфинансирање програмских активности и 
пројеката у области високог образовања, студентског стандар-
да и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини 
Војводини („Службени лист АП Војводине“, бр. 9/2021) и члана 
4. Правилника о критеријумима за финансирање краткорочних 
пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности 
у Аутономној покрајини Војводини, Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ ПРОЈЕКАТА

ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ
ДЕЛАТНОСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ 

ВОЈВОДИНИ

1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) финанси-
раће краткорочне пројекте од интереса за развој научноистражи-
вачке делатности у АП Војводини.  

Циљ финансирања краткорочних пројеката јесте унапређивање 
квалитета научноистраживачке делатности, научних резултата и 
инфраструктуре, као и повећање ефективности у њиховој примени.

Овим конкурсом и финансијским планом Секретаријата пред-
виђено је да се издвоји укупно 40.000.000,00 динара, при чему је мак-
сималан износ по пројекту ‒ 1.000.000,00 динара. Финансијске оба-
везе реализоваће се у складу с могућностима буџета АП Војводине.

2.

Конкурс је отворен од  10. фебруара до 11. марта 2022. године.

3.

Право учешћа на конкурсу имају регистроване научноистра-
живачке организације с територије АП Војводине, у складу са За-
коном о науци и истраживањима. Пројекте изузетно могу прија-
вити и друге организације које се баве научноистраживачким 
радом, а према посебној одлуци Секретаријата. 

У извођењу пројеката могу учествовати сви истраживачи с терито-
рије АП Војводине. Истраживачи морају имати картон научног радни-
ка, као део јединствене базе података истраживача у АП Војводини. 

Истраживачки тим мора имати најмање 3, а највише 8 реали-
затора. 

Рок за реализацију пројекта јесте најдуже 12 месеци

4.

Критеријими, поступак за избор и услови за учешће у извођењу 
пројеката ближе су одређени Правилником о критеријумима за 
финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој науч-
ноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини 
(у даљем тексту: Правилник).

Образац пријаве, као и Правилник, могу се преузети на званич-
ној интернет страници Секретаријата (http://apv.visokoobrazovanje.
vojvodina.gov.rs) и доставља се и у електронској форми (на CD-у 
или мејлом, у .doc или .docx формату, Word-u).) и доставља се и у 
електронској форми (на CD-у или мејлом, у .doc или .docx форма-
ту, Word-u).

Пријаве и потребна документација подносе се у затвореној ко-
верти, с назнаком „Пријава за финансирање краткорочних проје-
ката”, на адресу: 

Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност

Булевар Михајла Пупуна 16
 21101 Нови Сад

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу с јавним 
конкурсом и Правилником.

Контакт особа за додатне информације:

Ивана Момчиловић
број телефона: 021/487-46-79
имејл: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs 

257.

На основу члана 11. раздео 13, члана 22, 23, 25. и 26. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2022. годину (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број: 54/2021 и 7/2022), члана 
2. став 1. тачка 3. алинеја 6. и члана 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинан-
сирање програмских активности и пројеката у области високог 
образовања, студентског стандарда и научноистраживачке делат-
ности у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АПВ”, 
бр. 9/2021) и члана 3. Правилника о критеријумима за финансирање 
истраживачко-уметничким стваралаштвом у oбласти уметности c 
територије АП Војводине, Покрајински секретаријат за високо об-
разовање и научноистраживачку делатност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ БАВЕ

ИСТРАЖИВАЧКО-УМЕТНИЧКИМ СТВАРАЛАШТВОМ 
У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ,  С ТЕРИТОРИЈЕ АП 

ВОЈВОДИНЕ
У 2022. ГОДИНИ

1.
    Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-

траживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) финансираће 
пројекте за развој науке, ради повећања научноистраживачких капа-
цитета унапређивања стваралаштва у области уметности, које под-
носе акредитоване високошколске установе које обављају научноис-
траживачку делатност и које имају акредитован студијски програм 
из поља уметности, с територије АП Војводине, у складу са Законом 
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у високом образовању и Законом о науци и истраживањима.  Финан-
сијска средства за ову намену предвиђена су буџетом АП Војводине, 
а обим средстава утврђује се финансијским планом Покрајинског се-
кретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност. 

Приоритетне области истраживања:

- примењене уметности (науке о примењеним уметности-
ма; примењено стваралаштво и дизајн);

- музичка уметност (науке о музичкој уметности; музичко 
стваралаштво; музичко извођаштво);

- ликовне уметности (науке о ликовним уметностима; ли-
ковно стваралаштво); 

- драмске уметности (науке о драмским уметностима; 
драмско и аудио визуелно стваралаштво);

- примењене области из научног истраживања примење-
ног на интердисциплинарне области у којима постоји 
уметничка компонента: пројекти из области рестаура-
ције и конзервације (очување културног наслеђа),

- архитектура (истраживање архитектонског стваралаштва),
- дигитална уметност (истраживања примене савремених 

дигиталних технологија).

За ове намене, финансијским планом Секретаријата планирано 
је да се издвоји укупно 7.000.000,00 динара, при чему је максима-
лан износ по пројекту – 500.000,00 динара.

2.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с могућностима 
буџета АП Војводине.

3.

Конкурс је отворен од 10. фебруара до 07. марта 2022. године.

4.

Пријаву с предлогом пројекта подносе акредитоване високош-
колске установе које обављају научноистраживачку делатност и 
које имају акредитован студијски програм из поља уметности с 
територије АП Војводине, у складу са Законом о високом обра-
зовању и  Законом о науци и истраживањима, уз сагласност на-
ставно-научног већа. Уколико реализација пројекта подразумева 
учешће више институција, уз пријаву се доставља сагласност на-
ставно-научног већа свих учесница на пројекту. 

Рок за реализацију пројекта јесте најдуже 12 месеци. 

Пријаве и потребна документација подносе се у затвореној ко-
верти, с назнаком „за учешће на јавном конкурсу за финансирање 
пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом 
у области уметности”, на адресу: 

Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност

Булевар Михајла Пупина 16

21101 Нови Сад

Образац пријаве може се преузети на интернет страници Се-
кретаријата (http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) и дос-
тавља се у два примерка и у електронској форми. 

На поменутој интернет страници налази се и текст Правилника 
о критеријумима за финансирање пројеката који се баве истражи-
вачко-уметничким стваралаштвом у области уметности. 

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу с јав-
ним конкурсом и Правилником.

Контакт особа за додатне информације:

Данијела Доведен
број телефона: 021/487- 45-50
имејл: danijela.culic@vojvodina.gov.rs

258.

На основу члана 11. раздео 13, члана 22, 23, 25. и 26. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2022. годину (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број: 54/2021 и 
7/2022), члана 2. став 1. тачка 3. алинеја 6. и члана 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финанси-
рање и суфинансирање програмских активности и пројеката у 
области високог образовања, студентског стандарда и научно-
истраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини 
(„Службени лист АПВ”, бр. 9/2021) и члана 3. Правилника о кри-
теријумима за финансирање развојноистраживачких пројеката 
високих школа струковних студија с територије АП Војводине, 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистра-
живачку делатност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКИХ

ПРОЈЕКАТА ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
С ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ

1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) финанси-
раће развојноистраживачке пројекте високих школа струковних 
студија с територије АП Војводине.  

У оквиру програма истраживања, биће реализовани пројекти 
чији је циљ унапређивање и развој стручне, истраживачке, умет-
ничке или образовне делатности.

За ове намене, финансијским планом Секретаријата планирано 
је да се издвоји укупно 9.000.000,00 динара, при чему је максима-
лан износ по пројекту ‒ 500.000,00 динара.

2.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с могућностима 
буџета АП Војводине.

3.

Конкурс је отворен од 10. фебруара до 07. марта 2022. године.

4.

Пријаву с предлогом пројекта подносе регистроване високе 
школе струковних студија, регистроване на територији АП 
Војводине, у складу са Законом о високом образовању, уз са-
гласност наставно-стручног већа. Уколико реализација пројек-
та подразумева учешће више институција, уз пријаву се дос-
тавља сагласност наставно-стручних већа свих учесница на 
пројекту.

Рок за реализацију пројекта јесте најдуже дванаест месеци.

Пријаве и потребна документација подносе се у затвореној ко-
верти, с назнаком „за учешће на јавном конкурсу за финансирање 
развојноистраживачких пројеката високих школа струковних 
студија с територије АП Војводине ”, на адресу: 

Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност

Булевар Михајла Пупуна 16

21000 Нови Сад

Образац пријаве може се преузети на интернет страници Се-
кретаријата (http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) и дос-
тавља се у два примерка и у електронској форми.
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На поменутој интернет страници налази се и текст Правилника 
о критеријумима за финансирање развојноистраживачких пројека-
та високих школа струковних студија с територије АП Војводине.

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу с јав-
ним конкурсом и Правилником о критеријумима за финансирање 
развојноистраживачких пројеката високих школа струковних 
студија с територије АП Војводине.

Контакт особа за додатне информације:

Данијел Драгосављевић
број телефона: 021/487 4074
имејл: danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

259.

На основу члана 11. раздео 13, члана 22, 23, 25. и 26. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2022. годину (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број: 54/2021 и 7/2022), чла-
на 2. став 1. тачка 3. алинеја 6. и члана 5. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и су-
финансирање програмских активности и пројеката у области 
високог образовања, студентског стандарда и научноистражи-
вачке делатности у Аутономној покрајини Војводини („Службени 
лист АПВ”, бр. 9/2021) и члана 3. Правилника о критеријумима 
за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких 
пројеката националних мањина – националних заједница у Ауто-
номној покрајини Војводини Покрајински секретаријат за високо 
образовање и научноистраживачку делатност расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ

И РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ  У 2022. 

ГОДИНИ

1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноис-
траживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) финан-
сираће научноистраживачке и развојноистраживачке пројекте 
националних мањина –националних заједница у Аутономној 
покрајини Војводини у 2022. години. Циљ овог конкурса јесте 
научноистраживачки развој и афирмација научних заједница на 
језицима националних мањина – националних заједница.

За ове намене, финансијским планом Секретаријата планирано 
је да се издвоји укупно 7.000.000,00 динара, при чему је максима-
лан износ по пројекту ‒ 500.000,00 динара.

2.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с могућностима 
буџета АП Војводине.

3.

Конкурс је отворен од  10. фебруара  до 07. марта 2022.године. 

4.

Пријаве за финансирање научноистраживачких и развојно-
истраживачких пројеката  националних мањина-националних 
заједница у Аутономној покрајини Војводини  у 2022. години 
могу поднети акредитоване  научноистраживачке и развојноис-
траживачке организације са седиштем на територији Аутономне 
покрајине Војводине, на којима се изводе академски студијски 
програми, у складу са Законом о високом образовању уз саглас-
ност наставно-научног већа и потврдом Националног савета за 
одређену националну мањину – националну заједницу.

Пријаве и потребна документација подносе се у затвореној 
коверти, с назнаком „За учешће на јавном конкурсу за финанси-
рање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката 
националних мањина – националних заједница у Аутономној по-
крајини Војводини у 2022.години”, на адресу: 

Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност

Булевар Михајла Пупина 16

21101 Нови Сад

Образац пријаве може се преузети на интернет страници Се-
кретаријата (http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) и дос-
тавља се у два примерка и у електронској форми.

На поменутој интернет страници налази се и текст Правилника 
о критеријумима за финансирање научноистраживачких и раз-
војноистраживачких пројеката националних мањина – национал-
них заједница у Аутономној покрајини Војводини.

Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу с 
јавним конкурсом и Правилником о критеријумима за финанси-
рање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката 
националних мањина – националних заједница у Аутономној по-
крајини Војводини.

Контакт особа за додатне информације:

др Клара Тотх-Глемба, саветник
број телефона: 021/487-4564
имејл: Klara.TothGlemba@vojvodina.gov.rs

260.

На основу чл. 11. и 23. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службе-
ни лист АПВ”, брoj 54/21) и Решења о покретању поступка за доде-
лу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за 
здравство број: 138-401-856/2022 од 4. фебруара 2022. године, а у вези 
с чланом 12. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени глас-
ник РС”, број 25/19), Покрајински секретаријат за здравство расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ 

ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА
И ОПРЕМАЊА  ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

У 2022. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, у складу с чланом 12. 
став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, 
број 25/19), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/21) и Финансијским планом Покрајинског секре-
таријата за здравство за 2022. годину, финансираће односно су-
финансираће у 2022. години изградњу, одржавање и опремање 
здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина, у складу са законом и планом мреже здравствених 
установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо одржа-
вање просторија, медицинске, немедицинске опреме, превозних 
средстава и опреме у области интегрисаног здравственог инфор-
мационог система, укључујући и потребну пројектну документа-
цију, изузев трошкова текућег одржавања објеката и просторија 
и текућег сервисирања медицинске, немедицинске опреме, пре-
возних средстава и опреме у области интегрисаног здравственог 
информационог система, – са укупно 1.775.000.000,00 динара. 
Обезбеђење средстава за финансирање односно суфинансирање 
наведених намена су предмет конкурса.

По овом јавном конкурсу, средства ће се доделити у складу 
с Одлуком о поступку и критеријумима за доделу буџетских 
средстава Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, 
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одржавање и опремање здравствених установа чији је  оснивач 
АП Војводина („Службени лист АПВ”, број 4/22), која је доступ-
на и на огласној табли Покрајинског секретаријата за здравство 
и објављена на интернет страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.
rs.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним 
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. 
годину. Корисници средстава дужни су да додељена средства ут-
роше до 31. децембра 2022. године.

Право учешћа на конкурсу имају здравствене установе чији је 
оснивач Аутономна покрајина Војводина, основане средствима у 
јавној својини.

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, на 
обрасцу пријаве који се може преузети у Покрајинском секрета-
ријату за здравство Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II 
спрат, канцеларија 42 (тел. 487-4514), као и на интернет страници 
наведеног секретаријата: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здравство, 
Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад – поштом или 
лично у Писарници покрајинских органа управе у згради По-
крајинске владе, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови 
Сад, с назнаком – „За конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које су поднела 
неовлашћена лица и пријаве које нису поднете на прописаном 
обрасцу – неће се разматрати. Конкурсна документација се не 
враћа. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс

Јавни конкурс отворен је од дана објављивања у „Службеном 
листу АПВ ,ˮ односно у јавном гласилу које покрива целу терито-
рију Аутономне покрајине Војводине – дневном листу „Курир” до  
утрошка средстава предвиђених за доделу по овом јавном кон-
курсу а најкасније до 15. децембра 2022. године.  

Поступак конкурса за доделу средстава спроводи комисија 
коју образује покрајински секретар за здравство. Разматрање и 
процену пријава приспелих на јавни конкурс Комисија врши нај-
мање  свака три месеца у току периода на који је јавни конкурс 
отворен. Након разматрања и процене пријава приспелих на јавни 
конкурс, комисија сачињава бодовну листу и образложени пред-
лог за доделу средстава по јавном конкурсу. Покрајински секре-
тар за здравство – у складу с ликвидним могућностима буџета 
– одлучује о додели средстава решењем које је коначно. Пријаве 
за доделу средстава бодују  се према следећим критеријумима:

- степен неопходности реализације тражене изградње, 
одржавања, односно опремања здравствене установе за 
организацију рада и обављање делатности здравствене 
установе – укупан број бодова који се може доделити јес-
те 30;

- допринос унапређивању доступности и приступачно-
сти здравствене заштите, односно скраћењу чекања на 
здравствену услугу – укупан број бодова који се може 
доделити јесте 30;

- степен хитности реализације тражене изградње, одр-
жавања, односно опремања здравствене установе – 
имајући у виду немогућност пружања здравствених ус-
луга, обављања делатности и организацију процеса рада 
здравствене установе – укупан број бодова који се може 
доделити јесте 10;

- постојање налога инспекције за поступање – укупан број 
бодова који се може доделити јесте 5;

- допринос увођењу и примени нових здравствених техно-
логија – укупан број бодова који се може доделити јесте 
5;

- висина тражених средстава, те однос трошкова и очеки-
ваних резултата – укупан број бодова који се може доде-
лити јесте 15,

- немогућност обезбеђења средстава из других извора – 
укупан број бодова који се може доделити јесте 5.

Резултати конкурса биће објављени на интернет страници По-
крајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.
gov.rs.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Број: 138-401-856/2022-2
Дана: 9. фебруара 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА ЗДРАВСТВО

проф. др Зоран Гојковић, с.р.

261.

На основу члана 16. члана 24. и 41. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/2014, 
54/2014-други пропис, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), 
и чл. 4. Правилника о додели бесповратних подстицајних сред-
става за суфинансирање реализације пројеката примене соларне 
енергије у пољопривредним газдинствима број 143-401-714/2022-
01 од 2. фебруара 2022. године, који је донео покрајински секретар 
за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а у вези с чланом 11. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 54/2021)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад

Дана: 9. фебруара 2022. године
објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ JAВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА 

ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

Члан 1.

У Јавном конкурсу за доделу бесповратних подстицајних 
средстава за суфинансирање реализације пројеката примене 
соларне енергије у пољопривредним газдинствима, број 143-
401-714/2022-01, објављенoм  4. фебруара 2022. године на сајту 
Секретаријата, односно у дневном листу „Дневник“ и  у „Служ-
беном листу АПВ“ број 6/2022 у алинеји „III Услови Конкурса“  
тачка 5. „Рок за подношење пријаве је 18. фебруар 2022. године“ 
мења се и гласи: „Рок за подношење пријаве је 23. фебруар 2022. 
године“.

Члан 2.

У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Огњен Бјелић

262.

На основу члана 16. члана 24. и 41. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 
37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 
и 38/2021), и чл. 4. Правилника о додели бесповратних подстицај-
них средстава за суфинансирање реализације пројеката уградњe 
котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама 
на територији АП Војводине број 143-401-715/2022-01 од 2. фебру-
ара 2022. године, који је донео покрајински секретар за енергети-
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ку, грађевинарство и саобраћај, а у вези с чланом 11. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2022. годину („Службени лист АПВ”, број 54/2021)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад

Дана: 9. фебруара 2022. године
објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ JAВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА

УГРАДЊE КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ 
КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Јавном конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава 
за суфинансирање реализације пројеката уградњe котлова са већим 
степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП 
Војводине, број: 143-401-715/2022-01, објављенoм 4. фебруара 2022. го-
дине на сајту Секретаријата, односно у дневном листу „Дневник“ и  у 
„Службеном листу АПВ“ број 6/2022, у алинеји „III Услови Конкурса“ 
тачка 4. „Рок за подношење пријаве је 18. фебруар 2022. године“ мења 
се и гласи: „Рок за подношење пријаве је 23. фебруар 2022. године“.

Члан 2.

У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Огњен Бјелић

263.

На основу Програма рада и Финансијског плана за 2022. годину 
Канцеларије за инклузију Рома, и члана 3. Правилника о крите-
ријумима за доделу финансијских средстава удружењима грађана 
за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома бр. 
66/22 од 7.02.2022. године, Канцеларија за инклузију Рома расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА
РОМА И РОМКИЊА У АП ВОЈВОДИНИ

Канцеларија за инклузију Рома додељује бесповратна средства 
удржењима грађана у износу од 1.678.000,00 динара. Средства су 
обезбеђена Финансијским планом Канцеларије за 2022. годину на 
позицији унапређење положаја Рома и Ромкиња.

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:

- подршка активностима којима се афирмише инплемен-
тација и примена Стратегије за унапређивање пололо-
жаја Рома на територији АП Војводине, са циљем ите-
грације Рома и Ромкиња у друштвене токове;

- подршка активностима које су од интереса за реализа-
цију приоритетних области Декаде Рома као што су об-
разовање, запошљавање, становање и здравље;

- подршка активностима у вези са обукама ради лакшег 
проналажења посла, стицања нових знања и вештина, 
промовисања предузетништва код Рома и Ромкиња.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана са тери-
торије АП Војводине која својим програмима афирмишу и подс-
тичу циљеве Конкурса

2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом. 

3. Пројектне активности треба да се рализују најкасније до 
30.11.2022. године

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Пријава на јавни конкурс подоси се у једном примерку, ис-
кључиво на образцу пријаве који се може преузети са интернет 
странице www.inkluzijaromavojvodina.rs односно у просторијама 
Канцеларије Булевар Михајла Пупина 25 приземље, канцеларија 
бр. 9.

Уз пријаву се обавезно подноси следећа документација:

1. Решење о регистрацији подносиоца пријаве (фотокопија)

2. ОП образац (оверени потпис лица овлашћеног за заступање) 
( фотокопија)

3. потврдa о  пореском идентификационом броју, ( фотикопија)

4. Статут Удружења или извод из Статута Удружења у коме је 
утврђено да се циљеви остварују у области у којој се расписује 
конкурс (фотокопија).

Пријава на Конкурс са припадајућом документацијом, дос-
тавља се у затвореној коверти: на адресу: Канцеларија за ин-
клузију Рома, Булевар Михајла Пупина 25, 21 000 Нови Сад, са 
назнаком  „Конкурс за доделу средстава удружењима грађана за 
финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и 
Ромкиња“ , поштом или лично.

Неблаговремене, непотпуне или неправилно попуњене прија-
ве, пријаве које нису поднете на прописаном образцу, пријаве које 
нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве у којима се тра-
жи већи износ од предвиђеног и пријаве које нису предмет јавног 
конкурса неће се разматрати.

Конкурсна документација се не враћа.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРАЈАВА НА КОНКУРС

Пријаве на Конкурс, са осталом потребном документацијом, 
подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине и на интер-
нет станици Канцеларије.

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи коми-
сија коју образује директор Канцеларије. Комисија процењује и 
вреднује пристигле пријаве, доделом одговарајућег броја бодова, 
према следећим критеријумима:

1. Према референцама делатности, односно послова и програма 
за област у којој се они реализују ( највише до 20 бодова)

- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и ре-
зултати пројекта и њихова усклађеност с временском ди-
намиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова)

- могућност развијања програм и његова одрживост (до 10 
бодова)

2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних 
актовности, допринос степену унапређивања стања у области у 
којој се активности спроводе ( највише до 40 бодова)

- допринос степену унапређивања положаја Рома и Ром-
киња у областима које су предвиђене Стратегијом за уна-
пређење положаја Рома (до 30 бодова)

- допринос унапређењу квалитета услуга, заштите и ква-
литета живота циљне групе, као и доринос пројекта уна-
пређењу родне равноправости у ромској заједници (до 10 
бодова)
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3. Према економичности буџета пројекта и усклађености буџе-
та пројекта с планираним активностима (највише до 40 бодова)

- према економичности буџета пројекта и усклађености 
буџета с планираним активностима (до 20 бодова)

- висина тражених средстава у поређењу са укупним оби-
мом средстава на који се јавни конкурс односи (до 20 бо-
дова)

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Комисија сачињава листу вредновања и рангирања пријава 
удружења грађана на јавни конкурс применом критеријума из 
члана 8. Правилника  о критеријумима за доделу финансијских 
средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у об-
ласти унапређења положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини, у 
року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за 
подношење пријава.

Листа вредновања и рангирања објављује се на интернте стра-
ници Канцеларије-www.inkluzijaromavojvodina.rs

Учесници јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве 
и приложену документацију у року од три дана од дана објављи-
вања листе.

На листу вредновања и рангирања учесници конкурса могу 
поднети приговор у року од 8 дана од дана објављивања листе.

Одлуку о приговору  доноси комисија у року од 3 дана од дана 
пријема приговора.

Након одлучивања о поднетим приговорима, комисија сачиња-
ва предлог коначне листе вредновања и рангирања удружења 
грађана на јавном конкурсу, која се објављује на интернет страни-
ци Канцеларије www.inkluzijaromavojvodina.rs и доставља дирек-
тору Канцеларије ради одлучивања о додели и висини средстава.

Решење  о додели средстава доноси Директор Канцеларије.

Решење  о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се 
на интернет страници Канцеларије, након чега се подносилац 
пројекта позива да потпише уговор и преда Канцеларијеи блан-
ко соло меницу, са меничним овлашћењем, регистровану у својој 
пословној банци, на име гаранције уредног извршавања обавеза. 
Уколико се подносилац пројекта не одазове позиву за потписи-
вање уговора у року од 15 дана од дана обавештења да му је проје-
кат одобрен, сматраће се да је одустао од реализације пројекта.

Рок за подношење пријава је 24.02.2022. године.

Информације у вези са конкурсом могу се добити у Канцела-
рији за инклузију Рома на телефон 021/4881-723

ДИРЕКТОРКА
Љиљана Михајловић
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ОПШТИ ДЕО

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

223. Правилник о изменама и допуни Правилника о школ-
ском календару за средње школе са седиштем на те-
риторији Аутономне покрајине Војводине за школску 
2021/2022. годину;

224. Правилник о изменама и допуни Правилника о школ-
ском календару за основне школе са седиштем на те-
риторији Аутономне покрајине Војводине за школску 
2021/2022. годину;

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

225. Правилник о критеријумима за доделу финансијских 
средстава удружењима грађана за финансирање 
пројеката у области унапређења положаја Рома и Ром-
киња у АП Војводини;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

226. Решење о овлашћењу за закључивање Колективног 
уговора за Јавно предузеће за просторно и урбанис-
тичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине“, Нови Сад, у име оснивача;

227. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Педагошког завода Војводине за 2022. годину 

228. Решење о давању сагласности на Програм рада Педа-
гошког завода Војводине за 2022. годину 

229. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Завода за културу војвођанских Мађара за 2022. годи-
ну 

230. Решење о давању сагласности на Програм рада Заво-
да за културу војвођанских Мађара за 2022. годину 

231. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Војвођанског симфонијског оркестра за 2022. годину

232. Решење о давању сагласности на Програм рада 
Војвођанског симфонијског оркестра за 2022. годину 

233. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Музеја савремене уметности Војводине за 2022. годину 

234. Решење о давању сагласности на Програм рада Му-
зеја савремене уметности Војводине за 2022. годину 

235. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Ма-
музића за 2022. годину 

236. Решење о давању сагласности на Програм рада Гале-
рије ликовне уметности поклон збирке Рајка Маму-
зића за 2022. годину 

237. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Архива Војводине за 2022. годину 

238. Решење о давању сагласности на Програм рада Архи-
ва Војводине за 2022. годину

239. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Центра за породични смештај и усвојење Суботица за 
2022. годину 

240. Решење о давању сагласности на Програм рада Цен-
тра за породични смештај и усвојење Суботица за 
2022. годину 

241. Решење о давању сагласности на Правилник о другим 
изменама и допунама Правилника о организацији и 
систематизацији послова у Геронтолошком центру 
„Срем“ Рума 

242. Решење о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова 
у Културном центру Војводине „Милош Црњански“, 
Нови Сад 

243. Решење о престанку дужности директора Установе за 
децу и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић“ 
у Сремској Каменици
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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
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Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 457 633, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

244. Решење о именовању директора Установе за децу 
и омладину Дечје село „Др Милорад Павловић“ у 
Сремској Каменици 

245. Решење о престанку дужности директора Позориш-
ног музеја Војводине

246. Решење о именовању директора Позоришног музеја 
Војводине 

247. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Дома здравља „Шид“, Шид 

248. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Дома здравља „Шид“, Шид 

249. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора 
Дома здравља Кула

250. Решење о именовању председника Надзорног одбора 
Дома здравља Кула         

251. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резер-
ву број: 401-303/2022-2

252. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-18 

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

253. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Дигитални свет 2, за други разред ос-
новне школе, писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

254. Јавни конкурс за суфинансирање потпројекта „Мул-
тикултурализам на клик“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

255. Јавни конкурс за суфинансирање набавке машина, 
опреме и нематеријалне имовине у установама висо-
ког образовања чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина за 2022. годину;

256. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројека-
та од интереса за развој научноистраживачке делат-
ности у Аутономној покрајини Војводини;

257. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве 
истраживачко-уметничким стваралаштвом у области 
уметности, с територије АП Војводине у 2022. годи-
ни;

258. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживач-
ких пројеката високих школа струковних студија с 
територије АП Војводине у 2022. години;

259. Јавни конкурс за финансирање научноистраживач-
ких и развојноистраживачких пројеката националних 
мањина-националних заједница у Аутонмној по-
крајини Војводини у 2022. години.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

260. Јавни конкурс за финансирање односно суфинанси-
рање изградње, одржавања и опремања здравствених 
установа у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

261. Одлука о измени Јaвног конкурса за доделу 
бесповратних подстицајних средстава за суфинанси-
рање реализације пројеката примене соларне енергије 
у пољопривредним газдинствима;

262. Одлука о измени Јaвног конкурса за доделу бесповрат-
них подстицајних средстава за суфинансирање реали-
зације пројеката уградњe котлова са већим степеном 
корисног дејства у јавним установама на територији 
АП Војводине.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

263. Јавни конкурс за доделу средстава удружењима грађа-
на за финансирање пројеката у области унапређења 
положаја Рома и Ромкиња у АП Војводини.
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