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OPШTI DEO
419.
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, 10/19, 6/20. 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, управу и националне мањине-националне заједнице,
д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ 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 седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску
2021/2022. годину («Службени лист АП Војводине», бр. 23/2021), у
члану 14. став 2. мења се и гласи: „У суботу 09. априла 2022. године,
настава се изводи према распореду часова за понедељак“.
Члан 2.
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: 128-610-3/2021-01-3
У Новом Саду, 23.03.2022. године

VOJVODINE

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

Страна 612 - Броj 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

23. март 2022.

23. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

420.
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, управу и националне мањине-националне
заједнице, д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА 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 члану 14. став 2. мења се и гласи: „У суботу 09. априла
2022. године, настава се изводи према распореду часова за понедељак“.
Члан 2.
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: 128-611-72/2021-01-3
У Новом Саду, 23.03.2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

Број 15 - Страна 613

Страна 614 - Броj 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

23. март 2022.

23. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 15 - Страна 615

421.

Члан 2.

На основу члана 24. став 1. тачка 17. Покрајинске скупштинске
одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“
Нови Сад („Сл. лист АП Војводине“ бр. 53/2016 и 8/2019) и члана 28. став 1. тачка 17. Статута Јавног водопривредног предузећа
„Воде Војводине“ Нови Сад, а у складу са чланом 38. став 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник
РС“ бр. 128/2014 и 95/2018 – др. закон), Надзорни одбор Јавног
водопривредног предузећа „Воде Војводине“, на 43. седници одржаној 28. децембра 2021. године, донео је
ОДЛУКУ
O ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ ПРИВРЕДНОГ
РИБОЛОВА НА ДЕЛУ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА
„СРЕМ“- РЕКА ДУНАВ И ТО НА РИБОЛОВНИМ ВОДАМА
ОВЕ РЕКЕ, НА СТАЦИОНАЖИ
ОД КМ 1250 ДО КМ 1269

Ова одлука доставиће се покрајинском органу управе надлежном за послове заштите и коришћења рибљег фонда, ради давања
сагласности у смислу члана 38. став 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Служба за рибарство у
Сектору за развој.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана од дана
објављивања у „Службеном листу АП Војводине“, а објавиће се
по добијању сагласности надлежног органа у смислу члана 2. ове
одлуке.
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

Члан 1.
Привремено се забрањује привредни риболов на делу рибарског подручја „Срем“- река Дунав и то на риболовним водама ове
реке, на стационажи од км 1250 (викенд насеље Субић) до км
1269 (насеље Дунав Беочин).

У Новом Саду
Дана: 28. децембра 2021.г.
Број: V-73/93

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
мр Ласло Фехер, с.р.

Привремена забрана привредног риболова из става 1. овог члана, уводи се ради заштите рибљег фонда и трајаће у периоду од 1.
јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године.

ПОСЕБНИ ДЕО
422.

423.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 –
др.закон и 86/19- др.закон, 157/20 - др. закон и 123/21 - др. закон),
и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

На основу члана 56. став 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др.закон,
86/19- др.закон 157/20 - др. закон и 123/21 - др. закон) и члана 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Сл. лист АП Војводине“, број: 37/14) Покрајинска влада, на седници одржаној 23. марта 2022. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

Драгани Косовац, дипломираном правнику, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност, 23. марта 2022. године, престаје рад на положају због протека времена на које је
постављена.

Драгана Косовац, дипломирани правник, п о с т а в љ а се за
вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо
образовање и научноистраживачку делатност, почев од 24. марта
2022. године, до постављења службеника на положају по спроведеном јавном конкурсу.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-28/2022
Нови Сад, 23. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 02-29/2022
Нови Сад, 23. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Страна 616 - Броj 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

424.

23. март 2022.
Р Е Ш Е Њ Е
I

На основу члана 15. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
(„Службени лист АПВ”, број: 10/02 и 1/12) и чл. 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела је

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési
Intézet, који је донео директор Заводa за културу војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 28. фебруара 2022. године.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I

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

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2022. годину, које је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за спорт
и медицину спорта, на 56. седници одржаној 16. марта 2022. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-7/2022 - 01
Нови Сад, 23. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-16/2022/2
Нови Сад, 23. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

427.
На основу члана 3. став 2. и члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
(„Службени лист АПВ”, број: 14/09 и 39/13), чл. 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. марта 2022. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

425.

I

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

Даjе се сaгласност нa Завршни рачун са Извештајем о пословању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију,
на седници одржаној 28. фебруара 2022. године.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I
Даје се сагласност на Статут Геронтолошког центра „Срем“
у Руми, који је донео Управни одбор Геронтолошког центра
„Срем“ у Руми, на седници одржаној 21. фебруара 2022. године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-53/2022
Нови Сад, 23. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

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

428.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-142/2022
Нови Сад, 23. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

426.
На основу члана 18. Одлукe о оснивању Завода за културу
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, број: 7/08), као и
члана 32. тачка 9, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 23. марта 2022. године,
донела је

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад („Службени лист АПВ”, број: 13/10 и 5/11) 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 23. марта 2022. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Завршни рачун Едукативног центра за
обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад и Извештај о пословању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за период од 01.01.2021.

23. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

до 31.12.2021.године, које је усвојио Управни одбор Едукативног
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад, на седници одржаној 8. марта 2022. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

431.
На основу члана 113. став 4., члана 118. став 2. тачка 13. 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 23. марта 2022.
године, донела је

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-52/2022
Нови Сад, 23. март 2022. године

Број 15 - Страна 617

Р Е Ш Е Њ Е
I
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

429.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 7. став
2. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама(„Службени лист АПВ”, број: 13/10 и 5/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. марта 2022. године, д о н е л а ј е

Др Предраг Винковић, доктор медицине, разрешава се дужности вршиоца дужности директорa Дома здравља „Ковачица″,
на које је именован Одлуком о преузимању оснивачких права над
Домом здравља „Ковачица″, 127 Број: 022-827/2019-18 од 18. децембра 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Р Е Ш Е Њ Е

127 Број: 022-198/2022
Нови Сад, 23. март 2022. године

I

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Проф. др Александар Ашоња р а з р е ш а в а с е дужности вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, због истека времена на које је именован.

432.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-185/2022
Нови Сад, 23. март 2022. године

Р Е Ш Е Њ Е

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

430.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 7. став
2. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама („Службени лист АПВ”, број: 13/10 и 5/11), а у вези с
чланом 17. ст.1. и 4. Статута Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама („Службени лист АПВ“, број: 14/10 и 5/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. марта 2022.године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е

I
Др Соринел Живојин, доктор медицине, спец. ургентне медицине, именује се за вршиоца дужности директора Дома здравља
„Ковачица″.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-199/2022
Нови Сад, 23. март 2022. године

I
Проф. др Александар Ашоња именује се за вршиоца дужности
директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, на период до шест месеци.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-186/2022
Нови Сад, 23. март 2022. године

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 23. марта 2022. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

433.
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 – др. закон), члана
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр.
54/21 и 7/22) као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 23. марта 2022. године,
до н о с и
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РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства
резерве, одобрава се Разделу 07 – Покрајинском секретаријату
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама,
Глава 0701 Индиректни корисници у области културе, Програм
1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
Програмска активност 1006 Подршка раду установа у области
стваралаштва, функционална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ од 3.000.000,00 динара (словима: три милиона динара и
00/100), према следећем распореду: на економској класификацији
423 Услуге по уговору, односно 4234 Услуге информисања, износ
од 1.000.000,00 динара и на економској класификацији 424 Специјализоване услуге, односно 4242 Услуге образовања, културе
и спорта, износ од 800.000,00 динара и 4249 Остале специјализоване услуге, износ од 1.200.000,00 динара, а због недовољно планираних средстава на апропријацијама за реализацију намене из
тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се
за 3.000.000,00 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 (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1.
овог решења, усмериће се Културном центру Војводине „Милош
Црњански”, Нови Сад, а намењено је за финансирање капиталног
издавачког пројекта Изабрана зенитистичка дела (1. коло, у осам
књига).
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.

не Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21 и
7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 23. марта 2022. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
05 – Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, Програм 0102 – Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем, Пројекат 5007 Пројекат
аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош, функционална класификација 421 Пољопривреда, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета
у износу од 52.790.630,00 динара (словима: педесет два милиона
седам стотина деведесет хиљада шест стотина тридесет динара и
00/100), од чега: на економској класификацији 511 Зграде и грађевински објекти, односно 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 36.790.630,00 динара и на економској класификацији 513 Остале некретнине и опрема, односно 5131 Остале некретнине и опрема
16.000.000,00 динара, а због недовољно планираних средстава на
апропријацијама за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 52.790.630,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења намењено
је за реализацију Пројекта аутоматског система одбране од града
на територији ракетног центра Бајша и Самош, односно набавку
опреме за аутоматизовање противградних станица с пратећим радовима и услугама на подручју радарских центара Самош и Бајша.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство 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: 401-73/2022-37
Нови Сад, 23. март 2022. године

23. март 2022.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

434.
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 – др. закон), члана 9. ст. 4. и
5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покраји-

127 Број: 401-73/2022-38
Нови Сад, 23. март 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

435.
На основу члана 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ бр. 37/2014, 54/2014-друга
одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), а у вези са
чланом 77. Закона о утврђивању надлежности Аутономне По-

23. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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крајине Војводине („Службени гласник РС“ бр. 99/2009, 67/2012 –
Одлука УС РС бр. IУз-353/2009 и 18/2020 - др. закон) и у складу са
чланом 6. став 1. Закона о правосудном испиту („Сл. гласник РС“
бр. 16/97), покрајински секретар за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице доноси

уџбеника за трећи разред основне школе, аутора Љубице Бучко
и др Јакова Кишјухаса и уџбеник Свет речи - русински језик и
култура изражавања 3, уџбеник за трећи разред основне школе,
аутора Анамарие Рамач Фурман и др Јакова Кишјухаса, писан на
русинском језику и писму, од школске 2021/2022. године.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ИСПИТНИХ ОДБОРА ЗА ПОЛАГАЊЕ
ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

II

I
У Решењу о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита „(Сл. лист АПВ” бр. 63/2020 и 47/2021), у тачки I
подтачка 3 мења се и гласи: „др Александар Радованов из Новог
Сада, професор емеритус на Универзитету Привредна академија,
Факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду, као члан и
испитивач из предмета Грађанско право;”.
У тачки II подтачка 3 мења се и гласи: „Борислав Шушњар из
Новог Сада, адвокат у Новом Саду, као члан и испитивач из предмета Грађанско право;”.
II
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Сл. листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-22/2021-01
Дана: 15. 03. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

437.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској управи („Службени лист
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. пропис,
37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) а у вези с чланом 125. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број
24/11), д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е

БРОЈ: 128-02-191/2021
ДАТУМ: 22.3.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

436.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „ЈП Завод за уџбенике“, Београд, издавање и употребу уџбеничког комплета Русински језик
3, за трећи разред основне школе, који се састоји од: Читанке 3 ,

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЈЕЛЕНЕ ОВЦИН, мастер економисткиње из Руме на дужност вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад општине Рума.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 022-201/2022
Нови Сад, 23. марта 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић
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438.
На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15,
113/17-др. Закон, 113/17 и 49/21), члана 11. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист
АПВ, број 54/21 и 07/22-ребаланс), у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за
2022. годину („Службени лист АПВ“, број 11/2022) и Правилником
о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини
Војводини за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број 13/2022),
Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту:
Секретаријат), дана 23. марта 2022. године расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ
144-401-4813/2022-03
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Јавни позив за доделу субвенције незапосленим лицима за
самозапошљавање представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

• за обављање делатности под шифром - 02.0, 01.1, 01.2,
01.3, 01.4, 01.5, 01.6,35.14, 35.23, 49.32, 66.12 или 92.0;
• уколико је лице већ остварило право на исплату новчане
накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
• уколико је лице за исту намену већ користило Субвенцију Секретаријата или Националне службе за запошљавање.
Документација за подношење захтева:
1. захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
2. доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
3. писана изјава подносиоца захтева о свим другим de
minimis државним помоћима које је добио у претходном
трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по
ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није
користио државну помоћ.
Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

Средства за доделу субвенција за самозапошљавање незапослених
лица, у укупном износу од 15.000.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022.
годину у оквиру Програма 0803 – Активна политика запошљавања,
програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП
Војводини, економска класификација 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета.

Филијала НСЗ проверава испуњеност општих услова Јавног
позива и врши рангирање примљених захтева на основу оцене
бизнис плана по унапред дефинисаним критеријумима. Приоритет у додели субвенција утврђује се на основу оцене бизнис плана
и делатности коју ће лице обављати.

Субвенција за самозапошљавање (даљем тексту: Субвенција)
додељује се незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ), у једнократном износу од
300.000,00 динара, а у циљу обављања новорегистроване делатности на територији АП Војводине.

Коначну одлуку о додели Субвенције, на основу Предлога
директора Филијала НСЗ и Сагласности директора Покрајинске
службе за запошљавање, доноси покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: Покрајински секретар).

Уколико се више незапослених лица удружи у складу са законом свако појединачно подноси захтев.

Покрајински секретар, директор филијале НСЗ и подносилац
захтева којем је одобрена субвенција (у даљем тексту: Корисник
средстава), у року до 30 дана од дана доношења одлуке о одобравању Субвенције, закључују уговор којим се уређују међусобна
права и обавезе и на основу ког се врши исплата Субвенције.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА
Услови за подношење захтева
Право подношења захтева за доделу Субвенције остварује незапослено лице под условом да је:
1. на дан подношења захтева пријављено на евиденцију
Филијале НСЗ и
2. завршило обуку из предузетништва по плану и програму
обуке Националне службе за запошљавање или друге одговарајуће организације.
Право на Субвенцију не може се остварити у следећим случајевима:
• за обављање делатности индивидуалног пољопривредног газдинства, задруге и удружења,

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Документација за закључивање уговора:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар
(уколико није наведен датум отпочињања делатности у
решењу о упису у регистар, потребно је доставити и решење о отпочињању делатности);
• фотокопија решења о ПИБ-у;
• фотокопија картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање;
• две фотокопије картона депонованих потписа за посебан
наменски рачун отворен код Управе за трезор;
• фотокопија личне карте корисника средстава;
• фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од статуса жиранта и
• писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.

23. март 2022.
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• средство обезбеђења:
две бланко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом и меничним овлашћењима.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице,
које има редовна месечна примања на име зараде или пензије,
независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).
Лице може регистровати делатност након подношења захтева, а пре доношења одлуке, што не представља гаранцију за добијање Субвенције.
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности најкасније до датума потписивања уговора.
VI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
Корисник средстава дужан је да:
1. отпочне обављање регистроване делатности најкасније
до датума потписивања уговора;
2. регистровану делатност обавља на територији АП Војводине, у уговореном периоду од најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;
3. наменски утроши средства, односно достави доказе
о редовном измирењу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци од почетка
обављања делатности и
4. обавести Филијалу НСЗ о свакој промени која је од утицаја на реализацију уговора, у року од 15 дана од дана настанка промене.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да изврши поврaћај средства за нереализовани део уговорне обавезе, увећан за износ законске
затезне камате од дана уплате средстава.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са бизнис планом се подноси , у три примерка, искључиво на обрасцу који се може преузети са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и НСЗ www.
nsz.gov.rs и са припадајућом документацијом се доставља на
адресу надлежне организационе јединице Филијале НСЗ према месту пребивалишта, односно боравишта, лично или путем
поште.
Непотпуни, неблаговремени и недопуштени захтеви неће се
разматрати.
Све додатне информације могу се добити у организационим
јединицама Филијале НСЗ или на број телефона 021/487 4306 сваког радног дана од 10 до 14 часова.
Рок за подношење захтева је 22. април 2022. године.

439.
На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености (“Службени гласник РС”, бр. 36/09,
88/10, 38/15, 113/17-др. Закон и 113/17 и 49/21), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022.
годину („Службени лист АПВ, 54/2021 и 07/2022-ребаланс), у
складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину („Службени лист
АПВ“, број 11/2022) и Правилником о додели субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број
13/2022), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у
даљем тексту: Секретаријат), дана 23. марта 2022. године расписује
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ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ПОСЛОДАВЦИМА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ
144-401-4814/2022-03
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица (даљем тексту: Јавни позив) представља
основ за доделу de minimis државне помоћи.
Средства за доделу субвенције послодавцима за запошљавање
незапослених лица пријављених на евиденцију Националне
службе за запошљавање на територији АП Војводине, у укупном износу од 15.000.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину
у оквиру Програма 0803 – Активна политика запошљавања, програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП
Војводини, економска класификација 4541 – Текуће субвенције
приватним предузећима, извор финансирања 01 00 Приходи из
буџета.
Субвенција за запошљавање незапослених лица (даљем тексту:
Субвенција), у једнократном износу од 250.000,00 динара по незапосленом, одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе
за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту:
Филијала НСЗ).
По Јавном позиву послодавац може поднети један захтев за доделу Субвенције.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА
Услови за подношење захтева
Право на Субвенцију може остварити послодавац под условом:
1. има седиште или регистровану пословну јединицу на територији АП Војводине;
2. припада приватном сектору (предузетници и правна
лица код којих је удео приватног капитала у власничкој
структури 100%);
3. је регистрован најмање шест месеци пре датума подношења захтева;
4. у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев није смањивао број запослених на неодређено време, осим у случају нормалне флуктуације запослених (престанак радног односа на одређено време,
остваривање права на пензију и др.);
5. уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене;
6. последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије, односно у блокади;
7. незапослено лице се на дан подношења захтева налази на
евиденцији Филијале НСЗ;
8. незапослено лице, за кога се тражи субвенција, није било
у радном односу на неодређено време код подносиоца
захтева или повезаног лица, најмање шест месеци пре
подношења захтева;
9. је измирио раније уговорне и друге обавезе према Секретаријату и другим даваоцима средстава за исте или
друге програме запошљавања, осим за обавезе чија
је реализација у току, уколико исте редовно измирује
и
10. налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за
de minimis државну помоћ у текућој фискалној години
и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом
о правилима за доделу државне помоћи.
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Право на Субвенцију не могу остварити:
1. државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава, задруге и удружења;
2. подносиоци захтева који обављају делатности под шифром 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 66.12 или 92.0;
3. корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према Секретаријату или Националној служби за запољавање, а уговорна обавеза је истекла, као и
корисници средстава чија је ранија уговорна обавеза у
току, а установи се да је редовно не извршавају;
4. привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2. став
1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, број 13/2010, 100/2011,
91/2012, 37/2013 и 97/2013).
Документација за подношење захтева:
1. попуњен образац – Захтев са бизнис планом;
2. писана изјава подносиоца захтева о свим другим de
minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и
по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове;
3. оригинал или фотокопија решења надлежног органа о
упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа о
образовању организационих делова на територији АП
Војводине;
4. потврда банке о промету на текућем рачуну послодавца
за последња три месеца која претходе месецу у коме је
поднет захтев
Проверу испуњености услова Национална служба врши увидом у податке о којима се води службена евиденција.
Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање.
III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Филијала НСЗ проверава испуњеност општих услова Јавног
позива и врши рангирање примљених захтева на основу оцене
бизнис плана и делатности коју подносилац захтева обавља.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели Субвенције, на основу Комисије, доноси покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: Покрајински секретар).
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Покрајински секретар, директор Филијале НСЗ и подносилац
захтева којем је одобрена субвенција (у даљем тексту: Корисник
средстава), у року до 30 дана од дана доношења одлуке закључују
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу
кога се врши исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:
• доказ о заснивању радног односа на неодређено време,
са пуним радним временом, за лице које се запошљава
(уговор о раду);
• фотокопија картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање,
• фотокопија картона депонованих потписа за наменски
рачун отворен код Управе за трезор;
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза;
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава и жиранта, и други докази у зависности
од статуса жиранта и
• писани пристанак корисника средстава и жиранта за
прикупљање и обраду података о личности.

23. март 2022.

Средства обезбеђења уговорних обавеза су:
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
За одобрена средства у износу до 1.250.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са једним
жирантом и меничним овлашћењем.
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
За одобрена средства у износу до 1.250.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице,
које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално
обавља делатност (предузетник).
Менице, у складу са Законом о платном промету („Сл.лист
СРЈ“, бр. 03/02 и 05/03 и „Сл.глсаник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и
31/11) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења
регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“, бр. 56/11), подносилац захтева мора извршити упис меница у Регистар меница
и овлашћења.
Након подношења захтева, а пре доношења одлуке, послодавац може, на неодређено време, запослити лице за које је поднео
захтев за добијање Субвенције, што не представља гаранцију за
добијање Субвенције.
VI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
Корисник средстава у обавези је да:
1. заснује радни однос са незапосленим лицем у складу са
законом, на неодређено време, са пуним радним временом, у складу са јавним позивом;
2. наменски и законито утроши додељена средства у складу са чланом 3. Правилника;
3. Филијали НСЗ достави доказе о реализацији уговорне
обавезе из тачке 2) овог члана и
4. обавести Филијалу НСЗ о свакој промени која је од утицаја на реализацију уговора, у року од 15 дана од дана настанка те промене.
У случају замене лица, лице које је замена мора бити на евиденцији незапослених пре реализације замене лица, али не и у
моменту подношења захтева.
Корисник средстава дужан је да току уговорне обавезе делатност обавља на територији АП Војводине.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да изврши поврaћај средства за нереализовани део уговорне обавезе, увећан за износ законске
затезне камате од дана уплате средстава.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев се подноси, у три примерка, искључиво на обрасцу који
се може преузети са интернет презентације Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs и НСЗ www.nsz.gov.rs и са припадајућом
документацијом се доставља на адресу надлежне организационе
јединице НСЗ према седишту послодавца или организационе јединице, лично или путем поште.
Непотпуни, неблаговремени и недопуштени захтеви неће се
разматрати.
Све додатне информације могу се добити у организационим
јединицама Филијале НСЗ или на број телефона 021/487 4306 сваког радног дана од 10 до 14 часова.
Рок за подношење захтева је 22. април 2022. године.
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440.
На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености, члана 11. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Сл. лист АПВ“,
бр. 54/2021 и 07/2022-ребаланс), у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења(„Службени гласник РС”, број 16/18) (у даљем тексту: Уредба), Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној
покрајини Војводини за 2022. годину („Службени лист АПВ“,
број 11/2022), и Правилником о додели средстава за финансирање
спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине
Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број 13/2022
), Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем
тексту: Секретаријат), дана 23. марта 2022. године расписује
ЈАВНИ KОНКУРС
ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2022. ГОДИНИ
БРОЈ: 144-401-4815/2022-03
Циљ Јавног конкурса је радно ангажовање незапосленог и незапосленог у стању социјалне потребе, очувања и унапређења
радних способности незапослених, као и остваривање одређеног
друштвеног интереса.
ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Секретаријат додељује средства у укупном износу од
7.500.000,00 динара.
Средства намењена за спровођење јавног рада, који може трајати најдуже четири месеца, користе се за:
1. исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00
динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних
часова, односно сразмерно времену радног ангажовања
на месечном нивоу; која се увећава за припадајући порез
и доприносе за обавезно социјално осигурање. Наведена
накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада.

Број 15 - Страна 623

2. накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини:
• 1.000,00 динара по лицу, за јавне радове који трају
месец дана;
• 1.500,00 динара по лицу, за јавне радове који трају
два месеца;
• 2.000,00 динара по лицу, за јавне радове који трају
три и четири месеца.
ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова, на којима се ангажују незапослена лица,
имају удружења која имају статус правног лица, односно уписана
су у Регистар који води Агенција за привредне регистре.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Услови и документација за подношење захтева, поступак доношења одлуке, као и сва друга питања од значаја за реализацију
Јавног конкурса, прописани су Уредбом и Правилником, који је
доступан на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Критеријуми за доделу средстава прописани су Уредбом и
Правилником.
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНОМ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка,
непосредно или путем поште надлежној Филијали НСЗ, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе за запошљавање или преузети на
сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs
Одлука о додели средстава се објављује на интернет страници Секретаријата, огласној табли надлежнe Филијалe НСЗ и на порталу е-Управа.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Филијале НСЗ и Секретријату на бројеве 021/4874313, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.
Рок за подношење захтева је 07. април 2022. године.
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ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
419. Правилник о измени Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022.
годину;
420. Правилник о изменама Правилника о школском
календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску
2021/2022. годину;
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ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
422. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо
образовање и научноистраживачку делатност
423. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника
покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
424. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и
медицину спорта за 2022. годину
425. Решење о давању сагласности на Статут Геронтолошког центра „Срем“ у Руми
426. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за културу
војвођанских Мађара у Сенти
427. Решење о давању сагласности на Завршни рачун са
Извештајем о пословању Информативног центра за
пословну стандардизацију и сертификацију за 2021.
годину
428. Решење о давању сагласности на Завршни рачун и
Извештај о пословању Едукативног центра за обуке у
професионалним и радним вештинама за период од 1.
јануара 2021. до 31. децембра 2021. године
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429. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности
директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
430. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Едукативног центра за обуке у професионалним и
радним вештинама, Нови Сад
431. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Дома здравља Ковачица
432. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Дома здравља Ковачица
433. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-37
434. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-38
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“
421. Одлука о привременој забрани привредног риболова
на делу рибарског подручја „Срем“ –река Дунав и то
на риболовним водама ове реке, на стационажи од км
1250 до км 1269;
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435. Решење о измени Решења о образовању испитних одбора за полагање правосудног испита;
436. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Русински језик 3, за трећи разред
основне школе, писан на русинском језику и писму;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
437. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад
општине Рума;
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ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
438. Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2022. години;
439. Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за
запошљавање незапослених лица у АП Војводини у
2022. години;
440. Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2022. години.
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,
Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27
Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142,
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs
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