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501.

 На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинскe скупштинскe одлукe о 
Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине ”, број: 37/14), те 
члана 21. ст. 1. и 3. Пословника Покрајинске владе („Службени лист 
АП Војводине ”, број: 28/19 и 30/19 – испр.), као и члана 2. Одлуке о по-
кретању процеса израде нацрта Плана развоја Аутономне покрајине 
Војводине за период 2022–2030. године („Службени лист АП Војводи-
не”, број 8/21 и 34/21), a у вези с чланом 8. Закона о планском систему 
Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 20. априла 2022. године,  донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА 

ПРИПРЕМУ, СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2022-

2030.

Члан 1. 

У Одлуци о образовању координационог тела за припрему, 
спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја 
АП Војводине 2022.-2030. („Службени лист АП Војводине“ број: 
8/21, 33/21 и 36/21), у члану 4. тачка 13. мења се и гласи:

„13. Дарко Буљешевић, директор Развојне агенције Војводине 
д.о.о Нови Сад;“

Члан 2.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-39/2022
Нови Сад, 20. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

502.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-др. одлука 
и 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) у вези са Законом о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 

142/14, 103/15 и 101/16) и Покрајинском скупштинском одлуком о Про-
граму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја  за територију Аутономне покрајине Војводине у 
2022. години („Службени лист АПВ”, број 54/2021), а у складу са Пра-
вилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински секре-
таријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА ЗА ДОДЕЛУ

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ 
СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ

ГАЗДИНСТВИМА И  ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ 
У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНУРЕНТНОСТИ У СМИСЛУ 

ДОДАВАЊА
ВРЕДНОСТИ КРОЗ ПРЕРАДУ  МЛЕКА И МЕСА НА 

ГАЗДИНСТВИМА
У АП ВОЈВОДИНИ 2022 .ГОДИНИ 

Члан 1.

У Правилнику за доделу подстицајних средстава за побољ-
шање сточарске производње на пољопривредним газдинстви-
ма и  економске активности у циљу подизања конурентности у 
смислу додавања вредности кроз прераду  млека и меса на газ-
динствима у АП Војводини 2022 .години у члану 2. став 1. износ 
„ 15.000.000,00 динара“ мења се износом  „17.920.111,89 динара“.

Члан 2.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу АП Војводине“. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 
БРОЈ:  104-401- 194/2022-03
ДАТУМ: 15.04.2022. године

Покрајински секретар
Чедомир Божић 

503.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“,бр.37/14и54/14-др.од-
лука,37/15,29/17, 24/19,  66/20 и 38/21),чл.11.и 22. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022.годину 
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(„Службени лист АПВ“,брoj: 54/21), у вези са Законом о подсти-
цајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник 
РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Покрајинском скупштинском 
одлуком о програму подршке за спровођење пољопривредне поли-
тике за развојсела и политике руралног развојаза територију Ауто-
номне покрајине Војводине у 2022. години („Службени лист АПВ“, 
број 54/21), и Правилником о спровођењу конкурса које расписује 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство (у даљем тексту: покрајински секретар) доноси

ПРАВИЛНИК 
О ИЗЕМНИ ПРАВИЛНИКА

O ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ИНВЕСТИЦИЈА У ОПРЕМУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И 

РАКИЈЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.

У Правилнику o додели средстава за суфинансирање инвести-
ција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војво-
дине у 2022. години (у даљем тексту: Правилник)  у члану 2.став 1 
износ од 55.000.000,00 динара мења се и гласи 56.094.981,11 динара 

Члан2.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу АП Војводине“

У Новом Саду,
Посл. број: 104-401-196/2022-01

Дана: 15.04.2022.године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Чедомир Божић

504.

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Покрајинског завода 
за равноправност полова („Службени лист АП Војводине“, број 
14/04 и 3/06), члана 17. тачка 6 Статута Покрајинског завода за 
равноправност полова („Службени лист АП Војводине“, број 
17/05), a у вези са Законом о удружењима („Службени гласник 
РС“, број 51/09, 99/11 - други закон, 44/18 – други закон) и Уред-
бом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реа-
лизују удружења („Службени гласник РС“, број 16/18), Управни 
одбор Покрајинског завода за равноправност полова  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
ЗА ОБЛАСТ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА 

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 

Члан 1.

Овим Правилником уређује се поступак и критеријуми за до-
делу средстава Покрајинског завода за равноправност полова (у 
даљем тексту: Завод) за финансирање реализације програма или 
за обезбеђивање недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса који реализују удружења. Програми 
треба да допринесу подстицању политике једнаких магућности 
у циљу јачања родне равноправности кроз спровођење Закона о 
родној равноправности („Сл. гласник РС“, број 52/2021).

Термини који се користе у овом Правилнику, а који имају родно 
значење, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају 
природни женски и мушки пол лица на које се односе.

Члан 2.

Предмет финансирања програма, односно обезбеђивање не-
достајућег дела средстава за финансирање програма од јавног ин-
тереса која реализују удружења односи се на унапређење родне 

равноправности и људских права у АП Војводини, са циљем от-
клањања дискриминације и рушења предрасуда и стереотипа о 
родним улогама у друштву.

Члан 3.

Средства за финансирање реализације програма или за обез-
беђивање недостајућег дела средстава за финансирање програма 
од јавног интереса која реализују удружења, планирана су Фи-
нансијским планом и годишњим програмом рада Завода.

Члан 4.

Средства из члана 3. овог Правилника додељују се удружeњима 
за финансирање реализације програма у области равноправности 
полова или за обезбеђивање недостајућег дела средстава за фи-
нансирање програма и програмских активности и неопходних 
функционалних расхода (у даљем тексту: програм).

Удружења  која су добила средства по јавном конкурсу у те-
кућој години, немају право учешћа у истој години.

Члан 5.

Средства из члана 3. овог Правилника не могу се доделити: 
физичким лицима, фондацијама, задужбинама, индиректним 
корисницима буџета АП Војводине, привредним субјектима и 
другим корисницима чије је финансирање уређено актима које 
доноси или на њих даје сагласност Скупштина АП Војводине или 
Покрајинска влада.

Члан 6.

Додела средстава из члана 3. овог Правилника спроводи се пу-
тем Јавног конкурса за доделу средстава удружењима за област 
равноправности полова у АП Војводини (у даљем тексту: Јавни 
конкурс) који расписује Завод, а најмање једном годишње.

Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се у „Службе-
ном листу АП Војводине” и на интернет страници Завода www.
ravnopravnost.org.rs

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

Члан 7.

Јавни конкурс из члана 6. овог Правилника садржи податке о 
акту на основу кога се расписује, области од јавног интереса која 
се подстиче или подржава, податке о висини укупних средстава 
која се додељују, задатак који је предмет и рок за његов завршетак, 
податке о кругу могућих учесника, начину и року за подношење 
пријава на Јавни конкурс, критеријумима за вредновање и ранги-
рање пријава, обавезној документацији која се подноси уз пријаву 
и друге податке који су важни за спровођење Јавног конкурса.

Јавни конкурс може да садржи податак о максималном изно-
су средстава која се додељују удружењима, као и податак о броју 
пријава које на Јавни конкурс може поднети удружење.

Члан 8.

Пријава на Јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве чију 
садржину утврђује Завод.

Уз пријаву из става 1. овог члана, прилаже се обавезна доку-
ментација дефинисана у Јавном конкурсу. 

Члан 9.

Пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу Завода, 
неблаговремене, непотпуне пријаве, пријаве које нису поднела 
овлашћена лица и пријаве које нису предмет конкурса— неће 
бити разматране.
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Пријаве подносилаца којима су додељивана средства путем 
Јавног конкурса Завода,  а који нису доставили извештај о наменс-
ком утрошку средстава с документацијом — неће бити разматране.

Члан 10.

Поступак Јавног конкурса спроводи Комисија за процену 
пријава (у даљем тексту: Комисија), коју образује и именује ди-
ректор Завода, решењем којим се утврђује састав и задаци Ко-
мисије.

Комисија има председника и два члана. Комисија на првој сед-
ници доноси Пословник о раду и међу својим члановима бира 
председника који координира радом Комисије и води седнице.

Комисија ради и одлучује у пуном саставу и о свом раду води 
записник. Комисија одлуке доноси већином од укупног броја чла-
нова.  

Чланови Комисије – након доношења решења из става 1. овог 
члана – потписују изјаву којом потврђују да у предметном кон-
курсу нису у сукобу интереса. Уколико у току поступка Јавног 
конкурса сазнају да могу доћи у сукоб интереса, председник и 
чланови Комисије о томе без одлагања обавештавају  директора 
Завода, који предузима потребне мере како не би било штетних 
последица у даљем току поступка Јавног конкурса.

Председник и чланови Комисије не могу у исто време бити 
примаоци средстава која се додељују по основу Јавног конкурса.

Директор Завода има право да донесе одлуку о утврђивању и 
висини накнаде за рад председника и чланова Комисије, у складу 
са Финансијским планом и годишњим програмом рада Завода, 
односно обезбеђеним буџетским средствима.

Члан 11.

Комисија процењује и вреднује пријаве удружења применом 
следећих критеријума и доделом одговарајућег броја бодова:

Критеријуми за оцењивање су: 

1. Опис/идентификација проблема  - (до 20 бодова);
2. Референце програма: допринос спровођењу приоритета 

дефинисаног у Јавном конкурсу, дужина трајања програ-
ма, динамика рада и јасно описана структура реализа-
ције активности, број директно укључених корисника у 
програм - (до 20 бодова);

3. Јасно описани циљеви програма и мерљиви резултати 
програма и њихова усклађеност са циљевима конкурса, 
обим задовољавања јавног интереса и циљне групе про-
грама - (до 20 бодова);

4. Одрживост програма и могућност његовог развијања - 
(до 15 бодова);

5. Капацитети (технички и људски) подносилаца за реали-
зацију програмских активности - (до 5 бодова);

6. Оцена сразмерности тражених средстава и очекиваних 
резултата, јасно састављен, реалан  и оправдан буџет - 
(до 15 бодова);

7. Предвиђеност суфинансирања из других извора: соп-
ствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова 
ЕУ, донација, кредита и друго - (до 5 бодова);

Пријаве које неће бити узете у разматрање:

1. Спонзорства за учествовање на скуповима у земљи и 
иностранству;

2. Куповина техничке опреме за потребе удружења, адапта-
ција и опремање просторија удружења;

3. Изградња инфраструктуре и грађевински радове у окви-
ру програмских активности;

4. Ретроактивно финансирање програма чија је реализа-
ција у току или чија је реализација завршена; 

5. Програми којима се остварује добит;
6. Програми који изазивају или подстичу говор мржње, не-

толеранцију и дискриминацију. 

Члан 12.

Комисија сачињава Прелиминарну листу вредновања и ранги-
рања пријава удружења на Јавни конкурс (у даљем тексту: Пре-
лиминарна листа) применом критеријума из члана 11. овог Пра-
вилника, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека 
рока за подношење пријава.

Прелиминарна листа се објављује на интернет страници Завода 
www.ravnopravnost.org.rs и учесници Јавног конкурса имају пра-
во увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 
три радна дана од дана објављивања.

Учесници Јавног конкурса имају право приговора на Прелими-
нарну листу у року од осам дана од њеног објављивања.

Одлуку о приговору  учесника Јавног конкурса на Прелими-
нарну листу из става 1. овог члана доноси Комисија у року од 15 
дана од дана његовог пријема.

Након одлучивања по поднетим приговорима, Комисија у року 
од 3 дана сачињава Коначан предлог листе вредновања и ранги-
рања пријава, са предлогом о висини средстава и доставља дирек-
тору Завода ради одлучивању о додели средстава.  

Члан 13.

Oдлуку о додели средстава доноси директор Завода  уз саглас-
ност Управног одбора, у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење приговора удружења на Јавни конкурс и објављује на 
интернет страници Завода.

Уколико корисник коме су додељена средства Одлуком о до-
дели средстава одустане од додељених средстава, средства се до-
дељују следећем удружењу са Прелиминарне листе.

Члан 14.

На основу Одлуке из члана 13. овог Правилника, Завод и уд-
ружење - корисник средстава закључују уговор којим се уређују 
међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а на-
рочито: предмет уговора, рок у коме се он реализује, износ сред-
става, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења 
средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за слу-
чај неизвршења уговорне обавезе.

Удружење - корисник средстава приликом закључења уговора из 
става 1. овог члана, дужан је да - као гаранцију уредног извршења 
својих уговорних обавеза - преда меничну изјаву с бланко меницом 
и овлашћењем и фотокопију картона депонованих потписа лица 
која је овластила пословна банка на дан закључења уговора.

У случају да удружење - корисник средстава не изврши уговорне 
обавезе или их делимично изврши, Завод ће попунити меницу укуп-
ним износом новчаног дуговања корисника средстава на дан попуња-
вања као „меницу са доспећем по виђењу”, с клаузулом „без протеста” 
коју ће активирати ради наплате. Завод је обавезан да меницу врати 
удружењу  – кориснику средстава након реализације предмета угово-
ра у целости уколико је не искористи у складу са ставом 2. овог члана.  

Члан 15.

Завод преноси додељена средства на основу уговора и Финан-
сијског плана и годишњег програма рада Завода за текућу годину 
на рачун удружења – корисника средстава у складу са ликвидним 
могућностима Завода.

Члан 16.

Средства додељена по Јавном конкурсу, удружења – корисници 
средстава могу користити искључиво за намене за које су додеље-
на и у обавези су да врате неутрошена средства.
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Уколико буде утврђено да удружење – корисник средстава 
по Јавном конкурсу није користио средства наменски, Завод ће 
затражити повраћај пренетих средстава са законском затезном 
каматом, рачунајући од дана уплате до дана поврата додељених 
средстава.

Удружење - корисник средстава по Јавном конкурсу дужан је 
да буџетској инспекцији АП Војводине омогући несметану кон-
тролу наменског и законитог коришћења средстава.

Члан 17.

Удружења - корисници средстава  дужни су да након завршет-
ка реализације програма, Заводу поднесу извештај (наративни 
и финансијски) о коришћењу средстава на обрасцима које про-
писује Завод, у року који је утврђен уговором. Уз финансијски 
извештај доставља се и књиговодствена документација којом се 
правда законско и наменско трошење пренетих средстава, а коју 
морају оверити лица овлашћена за заступање, односно координа-
тор програма.

Члан 18.

Удружења - корисници средстава дужни су да у свом промо-
тивном материјалу и приликом сваког објављивања информација 
о програмима који су финансирани по Јавном конкурсу поштују 
Водич за визуелни идентитет пројеката Завода и наведу да је у 
њиховом финансирању учествовала АП Војводина и Завод.

Члан 19.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правил-
ник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајин-
ског завода за равноправност полова удружењима грађана за 
област равноправности полова са циљем унапређења родне рав-
ноправности у АП Војводини у 2021. години („Службени лист АП 
Војводине“, број 42/2021).

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

УПРАВНИ ОДБОР ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА 
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 297/2022
Датум: 14.4.2022.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Александар Јовановић

ПОСЕБНИ ДЕО

505.

На основу члана 19. ст. 2. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Служ-
бени лист АПВ”, број: 54/21 и 7/22), као 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 
20. априла 2022. године, д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност  на Одлуку о расподели добити по завршном 
рачуну за 2021. годину, број: 2022-3-9, коју је донела Скупштина 
Привредног друштва „Пословни инкубатор д.о.о Üzleti inkubátor 
Kft. Сента - Zenta”, 25. марта 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-61/2022
Нови Сад, 20. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

506.

На основу члана 19. ст. 2. и 3. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022.годину („Служ-
бени лист АПВ”, број: 54/21 и 7/22), а у вези са чланом 15. став 
1. тачка 9. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Развојне 
агенције Војводине („Службени лист АПВ”, број: 10/17) и чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14)  Покрајинска влада на седни-
ци одржаној 20. априла 2022. године, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити Развој-
не агенције Војводине д.о.о Нови Сад за 2021. годину, број СД-
XXXII-04 од 16. марта 2022. године, коју је донела Скупштина 
друштва Развојне агенције Војводине д.о.о Нови Сад.

II

О б а в е з у ј е  с е Развојна агенције Војводине д.о.о Нови Сад 
да исказану нето добит у износу од 1.227.442,76 динара у целости 
распореди на повећање капитала, а да расположива средства упо-
треби за финансирање инвестиција.
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III

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-243/2022
Нови Сад, 20. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

507.

На основу члана 60. став 1. и 2. Закона о науци и истраживањима 
(„Службени гласник РС“, број: 49/19) и чл. 32. став 1. тачка 12. и 36. став 
6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АП Војводине“, број: 37/14) и члана 12. став 6. и 7. Одлуке о осни-
вању Института за низијско шумарство и заштиту животне средине 
Новом Саду („Сл. лист АП Војодине“, бр: 16/06 и 1/11) Покрајинска 
влада, на седници одржаној 20. априла 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Милован Почек, дипломирани економиста  из Новог Сада, име-
нује се за члана Управног одбора Института за низијско шумар-
ство и заштиту животне средине Новом Саду, као представник 
оснивача, до истека мандата Управног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-257/2022
Нови Сад, 20. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

508.

На основу члана 48. став 1. Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10, 55/13, 27/18 – др. 
закон и 10/19), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 36. став 1. тачка 11. Закона о 
утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. 
гласник РС“, број: 99/09, 67/12 - одлука УС, 18/20 - др. закон и 
111/21 - др. закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 20. 
априла 2022. године, д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е 

I

У Управном одбору Студентског центра „Суботица” у Суботи-
ци, разрешавају се дужности, због истека мандата:

- председник:
- Ненад Козомора, дипломирани правник из Суботице, 

представник    оснивача;

- чланови:
1. Љубомир Татар, професор српскохрватског језика и југо-

словенске књижевности из Суботице, представник осни-
вача;

2. Јанош Дирнер, дипломирани економиста из Суботице, 
представник оснивача;

3. Божидарка Голубовић, мастер економиста из Суботице, 
представник оснивача;

4. Стефан Ракита, Економски факултет у Суботици, пред-
ставник студената;

5. Вукашин Стојановић, Економски факултет у Суботици, 
представник студената; 

6. др Милош Пјанић, доцент Економског факултета у Субо-
тици, представник Универзитета у Новом Саду;

7. Николина Ивошевић, дипломирани економиста, пред-
ставник запослених у Установи;

8. Маринковић Драгомир, економски техничар, представ-
ник запослених у Установи.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-616/2021
Нови Сад, 20. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

509.

На основу чл. 48. ст. 1–3. и 50. став 1. Закона о ученичком и 
студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10, 
55/13, 27/18 – др. закон и 10/19), члана 32. став 1. тачка 12. и 
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), као и 
члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, број: 99/09, 
67/12 - одлука УС, 18/2020 - др. закон и 111/21 - др. закон), По-
крајинска влада, на седници одржаној 20. априла 2022. године,  
д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е 

I

У Управни одбор Студентског центра „Суботица” у Суботици, 
на период од четири године именују се:

- председник:
- Миланка Костић, дипломирани менаџер из Суботице, 

представница оснивача;

- чланови: 
1. Љубомир Татар, професор српскохрватског језика и југо-

словенске књижевности из Суботице, представник осни-
вача;

2. Јанош Дирнер, дипломирани економиста из Суботице, 
представник оснивача;

3. Божидарка Голубовић, мастер економиста из Суботице, 
представница оснивача;

4. Миљан Бошковић, Грађевински факултет у Суботици, 
представник студената;

5. Владимир Попов, Економски факултет у Суботици, 
представник студената;

6. др Милош Пјанић, ванредни професор Економског фа-
култета у Суботици, представник Универзитета у Новом 
Саду;

7. Николина Ивошевић, дипломирани економиста, пред-
ставница запослених у Установи;

8. Драгомир Маринковић, економски техничар, представ-
ник запослених у Установи.
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-617/2021
Нови Сад, 20. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

510.

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у вези с 
чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутоном-
не покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/2009, 67/2012 ‒ 
одлука УС, 18/2020- др. закон и 111/2021- др. закон), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 20. априла  2022. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

Горан Грбић, економиста из Футога, именује се за члана Савета 
Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, као 
представник оснивача, до истека мандата овог савета.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-260/2022
Нови Сад, 20. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

511.

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у вези с 
чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутоном-
не покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/2009, 67/2012 ‒ 
одлука УС, 18/2020- др. закон и 111/2021- др. закон), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 20. априла 2022. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

За чланове Савета Високе школе струковних студија за обра-
зовање васпитача у Новом Саду, као представници оснивача, до 
истека мандата постојећег Савета, именују се:

1. Јасмина Зец, дипломирана правница, Нови Сад;
2. Јован Вуковић, доктор наука у области спорта и физич-

ког васпитања, Нови Сад;
3. Мирослава Јовичин, мастер -професор физичког васпи-

тања и спорта, Нови Сад.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-259/2022
Нови Сад, 20. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

512.

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 од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 20. априла 2022. године,                                
донела  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Др Ђерђи Горетић-Вамошер, докторка медицине, спец. опште 
медицине, разрешава се дужности чланице Управног одбора Ин-
ститута за кардиоваскуларне болести Војводине, на коју је имено-
вана као представница оснивача, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022
Нови Сад, 20. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

513.

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 20. априла 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 одлу-
ком 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 
11 – Покрајинском секретаријату за регионални развој, међуреги-
оналну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 Систем ло-
калне самоуправе, Програмска активност  1003 Подршка развоју 
локалне самоуправе, функционална класификација 180 Трансфери 
општег карактера између различитих нивоа власти, извор финан-
сирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, на економској 
класификацији  463 Трансфери осталим нивоима власти, однос-
но 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од 
31.356.000,00 динара (словима: тридесет један милион три стотине 
педесет шест хиљада динара и 00/100), због непланираних средста-
ва на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 31.356.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
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и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну са-
моуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, 
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се општини Оџаци за финансирање ре-
ализације пројекта реконструкције Културног центра у Оџацима.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу 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: 401-73/2022-58
Нови Сад, 20. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

514.

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-
не Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 54/21 и 
7/22) као и  члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној 20. априла 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 одлу-
ком 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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно ин-
формисање и односе с верским заједницама, Глава  0701 Инди-
ректни корисници у области културе, Програм 1202 Унапређење 
система заштите културног наслеђа, Пројекат 5020 Капитално 
одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом 
Саду, функционална класификација 820  Услуге културе, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета,  економ-
ска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, 5113 Капи-
тално одржавање зграда и објеката, износ од  4.886.791,20 динара 
(словима: четири  милиона осам стотина осамдесет шест хиљада 
седам стотина деведесет један динар и 20/100), због недовољно 
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 4.886.791,20 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. 
овог решења, усмериће се Спомен-збирци Павла Бељанског, Трг 
галерија 2, Нови Сад, а намењено је за финансирање додатних ра-
дова на адаптацији изложбене сале у приземљу Спомен-збирке 
Павла Бељанског.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање 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”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-59
Нови Сад, 20. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

515.

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 20. априла 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 одлу-
ком 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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава  
Разделу 07 – Покрајинском секретаријату за културу, јавно ин-
формисање и односе с верским заједницама, Глава 01 Индирект-
ни корисници у области културе, Програм 1203 Јачање културне 
продукције и уметничког стваралаштва, Програмска активност 
1006 Подршка раду установа у области стваралаштва, функцио-
нална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 
01 00 Општи приходи и примања буџета, износ од 70.044.564,00 
динара (словима: седамдесет милиона четрдесет четири хиљаде 
пет стотина шездесет четири динара и 00/100), а према следећем 
распореду: на економској класификацији 423 Услуге по уговору, 
односно 4235 Стручне услуге 1.132.992,00 динара; на економској 
класификацији 511 Зграде и грађевински објекти, односно 5114 
Пројектно планирање, износ од 300.000,00 динара и на економ-
ској класификацији 512 Машине и опрема, односно 5129 Опрема 
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за  производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема, износ 
од 68.611.572,00 динара, због недовољно планираних средстава на 
апропријацијама за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријацијa из става 1. ове тачке увећава се 
за 70.044.564,00 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 ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријација за Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједни-
цама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, намењено је Српском народном позоришту за фи-
нансирање климатизације и вентилације објекта.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и од-
носе 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”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-60
Нови Сад, 20. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

516.

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-
не Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21 и 
7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  Покрајинска 
влада, на седници одржаној  20. априла 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, одо-
брава се Разделу 08 – Покрајинском секретаријату за здравство, 
Програм 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, 
Програмска активност 1001  Изградња и опремање здравстве-
них установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина, 
функционална класификација 760 Здравство некласификовано на 
другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и при-
мања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организа-
цијама за обавезно социјално осигурање, 4642 Капиталне дота-
ције организацијама за обавезно социјално осигурање, износ од 
30.812.580,00 динара (словима: тридесет милиона осам стотина 
дванаест хиљада пет стотина осамдесет динара и 00/100), због не-
довољно планираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 30.812.580,00 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 секретаријат 
за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, 
у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Институту за онкологију Војводине, 
Сремска Каменица, за финансирање трошкова поправке апарата за 
магнетну резонанцу Магнетом Трио ЗТ, која се састоји од следећег:

- набавке резервних делова, са уградњом и пуштањем апа-
рата у поновну употребу – 29.353.500,00 динара, са ура-
чунатим ПДВ-ом и 

- набавке течног хелијума – 1.459.080,00 динара, са урачу-
натим ПДВ-ом. 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-62
Нови Сад, 20. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

517.

На основу чл. 49. став 1.  и 51. тачка 1) и  56. став 1. Закона о запос-
ленима у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 13/17, 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 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ”, број 60/2018-пречишћен текст), Одбор за 
административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине,  на седници одржаној  13. априла 2022. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
О   ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
 

I

Александру Јовановићу, вршиоцу дужности помоћника генералног 
секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, престаје дуж-
ност вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине - службеника на положају, закључно 
са   09. мајем  2022. године, због истека  времена  на који је постављена. 

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-26/2022-18
Нови Сад, 13. априла  2022. године

Председник Oдбора
Милан Влаисављевић
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518.

На основу чл. 49. став 1.  и 51. тачка 1) и  56. став 1. Закона о запос-
ленима у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 13/17, 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 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ”, број 60/2018-пречишћен текст), Одбор за 
административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине,  на седници одржаној  13. априла 2022. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
О   ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
 

I

Др Сандри Стојковић, вршиоцу дужности помоћника генералног 
секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, престаје дуж-
ност вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине - службеника на положају, закључно 
са   13. мајем  2022. године, због истека  времена  на који је постављена. 

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИне

101 БРОЈ: 112-27/2022-18
Нови Сад, 13. априла 2022. године

Председник Oдбора
Милан Влаисављевић

519.

Покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени глас-
ник РС”, број: 21/16, 13/17, 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 
70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број 60/2018-пречишћен текст), Одбор за ад-
министративна и мандатна питања Скупштине Аутономне покраји-
не Војводине,  на седници одржаној  13. априла 2022. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
О   ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

I

Бојану Врањковићу, вршиоцу дужности помоћника генералног се-
кретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, престаје дужност 
вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Ау-
тономне покрајине Војводине - службеника на положају, закључно са   
17. априлом  2022. године, због истека  времена  на који је постављена. 

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-25/2022-18
Нови Сад, 13. април 2022. године

Председник Oдбора
Милан Влаисављевић

520.

На основу чл. 49. став 1. и 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у aуто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17- др.закон, 95/18 - 
др.закон,  86/19 - др.закон, 157/20- др.закон и 123/21-др. закон) и члана 
70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број 60/18-пречишћен текст), Одбор за адми-
нистративна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине,  на седници одржаној  13. априла 2022. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
О   ПОСТАВЉЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

I

Александар Јовановић, дипломирани економиста из Новог 
Сада, поставља се за вршиоца дужности помоћника генералног 
секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине почев од 
10. маја 2022. године до постављења службеника на полoжај по 
спроведеном јавном конкурсу.

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-29/2022-18
Нови Сад, 13. априла  2022. године

Председник Oдбора
Милан Влаисављевић

521.

На основу чл. 49. став 1. и 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у aу-
тономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службе-
ни гласник РС”, број: 21/16, 13/17, 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 
70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број 60/18-пречишћен текст), Одбор за адми-
нистративна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине,  на седници одржаној  13. априла  2022. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
О   ПОСТАВЉЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

I

Др Сандра Стојковић, доктор правних наука из Новог Сада, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине  почев од 14. маја 2022. године до по-
стављења службеника на полoжај по спроведеном јавном конкурсу.

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-30/2022-18
Нови Сад, 13. априла 2022. године

Председник Oдбора
Милан Влаисављевић
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522.

На основу чл. 49. став 1. и 56. ст. 1. и 4. Закона о запослени-
ма у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 13/17, 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 70. Пословника о раду Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 
60/18-пречишћен текст), Одбор за административна и мандатна 
питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине,  на седници 
одржаној  13. априла 2022. године, донео  је

Р Е Ш Е Њ Е 
О   ПОСТАВЉЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

I

Бојан Врањковић, дипломирани економиста из Новог Сада, по-
ставља се за вршиоца дужности помоћника генералног секретара 
Скупштине Аутономне покрајине Војводине  почев од 18. априла 
2022. године до постављења службеника на полoжај по спроведе-
ном јавном конкурсу.    

II

Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ

101 БРОЈ: 112-28/2022-18
Нови Сад, 13. април 2022. године

Председник Oдбора
Милан Влаисављевић

523.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник 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. одлука, 
37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) а у вези чл. 124. Закона о социјал-
ној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 24/11), 
д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ДУШАНКЕ ПЕТРАК, 
дипл. педагошкиње из Ковачице на дужност директорке Центра 
за социјални рад ‚‘Ковачица‘‘, Ковачица.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-264/2022
Нови Сад, 18. април 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

OGLASNI DEO

524.

На основу чл. 11 и 23. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, брoj 
54/2021) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о Програ-
му мера подршке за спровођење пољопривредне политике за раз-
вој села на територији АП Војводине у 2022. години („Службени 
лист АПВ“, број 54/2021) и Пословником о раду комисије за израду 
конкурса и правилника и поступања по конкурсима расписаних у 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство (у даљем тексту:Покрајински секретаријат) расписује 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА 
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА И  ЕКОНОМСКЕ 

АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА 
КОНУРЕНТНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ 

КРОЗ ПРЕРАДУ  МЛЕКА И МЕСА НА 
ГАЗДИНСТВИМА У АП ВОЈВОДИНИ 2022 .ГОДИНИ 

У Конкурс  за доделу подстицајних средстава за побољшање 
сточарске производње на пољопривредним газдинствима и  еко-
номске активности у циљу подизања  конурентности у смислу 

додавања вредности кроз прераду  млека и меса на  газдинстви-
ма у АП Војводини 2022 .години у тачки 2.  ВИСИНА И НАМЕ-
НА  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА у 1. ставу мења се износ  
„15.000.000,00 динара“ изнсом  17.920.111,89 динара. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

БРОЈ:  104-401- 194/2022-03
Дана: 15.04.2022.год.

Покрајински секретар
Чедомир Божић

525.

На основу чл. 11 и 23. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, брoj 
54/2021) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о Програ-
му мера подршке за спровођење пољопривредне политике за раз-
вој села на територији АП Војводине у 2022. години („Службени 
лист АПВ“, број 54/2021) и Пословником о раду комисије за израду 
конкурса и правилника и поступања по конкурсима расписаних у 
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство (у даљем тексту:Покрајински секретаријат) расписује 
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ОДЛУКА 
О ИЗМЕНИ КОНКУРСA 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈА 

У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И РАКИЈЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ

У Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање инвести-
ција у набавку опреме за производњу вина и ракије на терито-
рији ап војводине у 2022. години у тачки 2.  ВИСИНА И НАМЕ-
НА  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  у 1. ставу мења се износ  
„55.000.000,00 динара“ изнсом  56.094.981,11 динара. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

БРОЈ:  104-401- 196/2022-03
Дана: 15.04.2022.год.

Покрајински секретар
Чедомир Божић

526.

На основу члана 15. и члана 16. став 5. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 
37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 
и 38/2021), члана 11. раздео 13, члана 24. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021 и 7/2022), 
члана 2. став 3. тачка 3. алинеје 4. и 5. и члана 3. став 2. По-
крајинске 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 Пра-
вилника о критеријумима за суфинансирање учешћа на науч-
ним скуповима у иностранству научно – истраживачких радни-
ка и студената који су показали посебне резултате, Покрајински 
секретаријат за високо образовање и научноистраживачку де-
латност, објављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА НА НАУЧНИМ 

СКУПОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДНИКА И СТУДЕНАТА КОЈИ СУ 

ПОКАЗАЛИ ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ У 2022. ГОДИНИ

У тексту Јавног конкурса з за суфинансирање учешћа на науч-
ним скуповима у иностранству научно – истраживачких радника 
и студената који су показали посебне резултате у 2022. години, 
број 142-451-50/2022-01, објављеног на сајту Секретаријата, днев-
ном листу „Дневник“ и „Службеном листу Аутономне покрајине 
Војводине“, бр. 4/2022  од 19.01.2022. године, укупан износ на-
мењен за спровођење Конкурса у висини од „5.000.000,00” динара 
замењује се износом од „4.400.000,00” динара. 

Oстали текст Конкурса остаје непромењен

527.

На основу члана 15. и члана 16. став 5. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 
37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 
и 38/2021), члана 11. раздео 13, члана 24. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021 и 7/2022), члана 
2. став 3. тачка 3. алинеје 4. и 5. и члана 3. став 2. Покрајинске 
скупштинскe одлукe 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 АП Војводине“, бр. 9/2021) и Правилника о кри-

теријумима за суфинансирање организовања научно-стручних 
скупова, Покрајински секретаријат за високо образовање и науч-
ноистраживачку делатност, објављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗОВАЊА НАУЧНО-

СТРУЧНИХ СКУПОВА У 2022. ГОДИНИ

У тексту Јавног конкурса за суфинансирање организовања науч-
но-стручних скупова у 2022. години, број 142-451-51/2022-01, објавље-
ног на сајту Секретаријата, дневном листу „Дневник“ и „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине“, бр. 4/2022  од 19.01.2022. 
године, укупан износ намењен за спровођење Конкурса у висини од 
„6.000.000,00” динара замењује се износом од „6.600.000,00” динара. 

Oстали текст Конкурса остаје непромењен

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
проф. др Зоран Милошевић

528.

На основу члана 19. Статута Покрајинског завода за равноправ-
ност полова („Службени лист АП Војводине“, број 17/05), Одлуке 
о расписивању Конкурса број 316/2022. године и Правилникa за 
доделу средстава удружењима за област равноправности полова 
у АП Војводини („Службени лист АП Војводине“, број 19/2022), 
директорка Завода за равноправност полова расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 
ЗА ОБЛАСТ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА 

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2022. 
ГОДИНИ

Завод за равноправност полова (у даљем тексту: Завод) 
објављује конкурс за финансирање реализације програма или за 
обезбеђивање недостајућег дела средстава за финансирање про-
грама у области родне равноправности која реализују удружења. 
Програми треба да допринесу подстицању политике једнаких ма-
гућности у циљу јачања родне равноправности кроз спровођење 
Закона о родној равноправности („Сл. гласник РС“, број 52/2021).

Термини који се користе у овом Јавном конкурсу, а који имају 
родно значење, изражени у граматичком мушком роду, подразу-
мевају природни женски и мушки пол лица на које се односе.

ЦИЉЕВИ КОНКУРСА:

1. Допринос промовисању и примени Закона о родној рав-
ноправности,

2. Оснаживање жена за партиципацију у јавном животу ло-
калне заједнице,

3. Заштита и промовисање политике једнаких могућности 
код младих узраста 16-19 година.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Право учешћа имају:

• Удружења која су регистрована у регистру удружења до 
31.12.2021. године, који води Агенција за привредне регистре,

• Удружења чије је седиште регистровано на територији 
АП Војводине и које ће све пројектне активности реали-
зовати на територији АП Војводине,

• Удружења која статутарним одредбама, као циљеве пре-
познају унапређење и заштиту родне равноправности.

На конкурсу не могу учествовати: физичка лица, фондације, 
задужбине, индиректни корисници буџета АП Војводине, прив-
редни субјекти и други корисници чије је финансирање уређено 
актима које доноси или на њих даје сагласност Скупштина АП 
Војводине или Покрајинска влада.



Страна 678 - Броj 19 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 20. април 2022.

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА:

При одабиру предлога програма за доделу финансијских средстава, 
приоритет ће имати они програми који доприносе промовисању и при-
мени Закона о родној равноправности („Сл. гласник РС“, број 52/2021).

ВИСИНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА:

Укупно расположива бесповратна средства за намене овог 
Јавног конкурса износе 10.000.000,00 динара предвиђених По-
крајинском скупштинском oдлуком о буџету АП Војводине за 
2022. годину  („Сл. лист АП Војводине“, број 54/2021 и 7/2022) и 
Финансијским планом и годишњим програмом рада Покрајинског 
завода за равноправност полова за 2022. годину (број 44/2022).

Удружења могу конкурисати са једним пројектом, висина тра-
жених средстава не може бити већа од 200.000,00 динара, а ду-
жина трајања пројекта не може бити дужа од 3 месеца од дана 
преноса средстава. 

Средства ће бити додељена у складу са Правилником.

Финансијске обавезе биће реализоване у складу са ликвидним 
могућностима Завода за 2022. годину.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ 
ПРИЈАВА:

Поступак Јавног конкурса спроводи Комисија за процену 
пријава (у даљем тексту: Комисија) коју образује директор Заво-
да. Комисија процењује и вреднује програме удружења доделом 
одговарајућег броја бодова, у складу са следећим критеријумима:

1. Опис/идентификација проблема  - (до 20 бодова);
2. Референце програма: допринос спровођењу приоритета 

дефинисаног у Јавном конкурсу, дужина трајања програ-
ма, динамика рада и јасно описана структура реализа-
ције активности, број директно укључених корисника у 
програм - (до 20 бодова);

3. Јасно описани циљеви програма и мерљиви резултати 
програма и њихова усклађеност са циљевима конкурса, 
обим задовољавања јавног интереса и циљне групе про-
грама - (до 20 бодова);

4. Одрживост програма и могућност његовог развијања - 
(до 15 бодова);

5. Капацитети (технички и људски) подносилаца за реали-
зацију програмских активности - (до 5 бодова);

6. Оцена сразмерности тражених средстава и очекиваних резулта-
та, јасно састављен, реалан  и оправдан буџет - (до 15 бодова);

7. Предвиђеност суфинансирања из других извора: соп-
ствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова 
ЕУ, донација, кредита и друго - (до 5 бодова);

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога програма, 
Комисија може затражити појашњење програма и достављање 
додатне документације.

Пријаве које неће бити узете у разматрање:

1. Спонзорства за учествовање на скуповима у земљи и 
иностранству;

2. Куповина техничке опреме за потребе удружења, адапта-
ција и опремање просторија удружења;

3. Изградња инфраструктуре и грађевински радове у окви-
ру програмских активности;

4. Ретроактивно финансирање програма чија је реализа-
ција у току или чија је реализација завршена; 

5. Програми којима се остварује добит;
6. Програми који изазивају или подстичу говор мржње, не-

толеранцију и дискриминацију. 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:

Применом наведених критеријума, Комисија сачињава Пре-
лиминарну листу вредновања и рангирања пријава удружења (у 
даљем тексту: Прелиминарна листа) у року који не може бити дужи 

од 60 дана од дана рока за подношење пријава. Прелиминарна лис-
та се објављује на интернет страници Завода, а учесници Конкурса 
имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију 
у року од три радна дана од дана њиховог објављивања и право 
приговора на исту у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору учесника Конкурса доноси Комисија у 
року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о додели средстава,  доноси директор Завода  уз саглас-
ност Управног одбора, у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење приговора удружења на Јавни конкурс и објављује на 
интернет страници Завода. 

Уколико корисник коме су додељена средства Одлуком о до-
дели средстава, одустане од додељених средстава, средства се 
додељују следећем удружењу са Прелиминарне листе.

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници 
Завода  www.ravnopravnost.org.rs

ПРИЈАВА НА КОНКУРС:

Пријава на  Јавни конкурс подноси се у једном примерку, ис-
кључиво на обрасцу пријаве који се може преузети у Заводу, 
Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 6, IV спрат, канцеларија 416 
(тел: 021/6615-177), или на интернет страници Завода https://
ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

Испуњеност услова за учешће на конкурсу наведених у Пра-
вилнику, учесници конкурсa доказују достављањем следеће до-
кументације: 

1. попуњен и потписан Oбразац пријаве на конкурс – Обра-
зац 1 

2. фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју,

3. фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашће-
них за заступање), 

4. досадашња искуства – реализовани пројекти удружења у 
периоду 2018-2021. – Образац 2,

5. годишњи план и програм рада удружења за 2022. годину (у 
слободној форми, потписан и оверен од заступника удружења),

6. Образац 3,
7. потписану и оверену препоруку тела за родну равноправ-

ност из своје локалне самоуправе (у слободној форми).
8. Фотокопија странице из Статута удружења (потписана и 

оверена од стране заступника) којом се доказује да је један 
од циљева удружења унапређење родне равноправности.

*Обрасци 1, 2 и 3 су доступни на интернет страници Завода 
https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/ и попуњавају се ис-
кључиво електронски.

Пријава на конкурс подноси се непосредно Заводу лично или 
путем поште ПРЕПОРУЧЕНОМ пошиљком на адресу: По-
крајински завод за равноправност полова, Нови Сад, Бул. Ми-
хајла Пупина 6/IV, са назнаком „Конкурс – родна равноправност 
за 2022. годину – НЕ ОТВАРАТИ“, са пуним називом и адресом 
пошиљаоца на полеђини коверте. 

Пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу Завода, за-
тим неблаговремене, непотпуне пријаве, пријаве које нису подне-
ла овлашћена лица и пријаве које нису предмет конкурса— неће 
бити разматране.

Конкурсна документација се не враћа.

Рок за подношење пријавe је  11. мај 2022. године.

Додатне информације или консултације могу се добити путем 
мејл адресе konkursi@ravnopravnost.org.rs или на бројеве телефона 
021/6615-177 и 021/6615-133 од 9 до 14 часова сваког радног дана.

Станислава Малић-Гостовић
директорка Завода
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

501. Одлука о измени Одлуке о образовању Координа-
ционог тела за припрему, спровођење, праћење и из-
вештавање о реализацији Плана развоја АП Војводи-
не 2022-2030. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

502. Правилник о измени Правилника за доделу подсти-
цајних средстава за побољшање сточарске произ-
водње на пољопривредним газдинствима и економске 
активности у циљу подизања конкурентности у смис-
лу додавања вредности кроз прераду млека и меса на 
газдинствима у АП Војводини у 2022. години;

503. Правилник о измени Правилника о додели средстава 
за суфинансирање инвестиција у опрему за произ-
водњу вина и ракије на територији АП Војводине у 
2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ 
ПОЛОВА

504. Правилник за доделу средстава удружењима за об-
ласт равноправности полова у Аутономној покрајини 
Војводини;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

505. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели 
добити по завршном рачуну за 2021. годину, коју је 
донела Скупштина Привредног друштва „Пословни 
инкубатор Сента“ 

506. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели 
добити Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад 
за 2021. годину 

507. Решење о именовању члана Управног одбора Инсти-
тута за низијско шумарство и животну средину у Но-
вом Саду 

508. Решење о разрешењу председника и чланова Управног 
одбора Студентског центра „Суботица“ у Суботици
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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

509. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Студентског центра „Суботица“ у Су-
ботици 

510. Решење о именовању члана Савета Високе техничке 
школе струковних студија у Новом Саду

511. Решење о именовању чланова Савета Високе школе 
струковних студија за образовање васпитача у Новом 
Саду

512. Решење о разрешењу члана Управног одбора Инсти-
тута за кардиоваскуларне болести Војводине

513. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-58 

514. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-59 

515. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-60 

516. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-62 

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА 
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ

517. Решење о престанку дужности вршиоца дужности по-
моћника генералног секретара Скупштине Аутоном-
не покрајине Војводине;

518. Решење о престанку дужности вршиоца дужности по-
моћника генералног секретара Скупштине Аутоном-
не покрајине Војводине;

519. Решење о престанку дужности вршиоца дужности по-
моћника генералног секретара Скупштине Аутоном-
не покрајине Војводине;

520. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка генералног секретара Скупштине Аутономне по-
крајине Војводине;

521. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка генералног секретара Скупштине Аутономне по-
крајине Војводине;

522. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћни-
ка генералног секретара Скупштине Аутономне по-
крајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

523. Решење одавању сагласности за именовање дирек-
торке Центра за социјални рад „Ковачица“ Ковачица;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

524. Одлука о измени Конкурса за доделу подстицајних 
средстава за побољшање сточарске производње на 
пољопривредним газдинствима и економске актив-
ности у циљу подизања конкурентности у смислу 
додавања вредности кроз прераду млека и меса на 
газдинствима у АП Војводини у 2022. години;

525. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за су-
финансирање инвестиција у опрему за производњу 
вина и ракије на територији АП Војводине у 2022. 
години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

526. Измена Јавног конкурса за суфинансирање учешћа на 
научним скуповима у иностранству научно-истражи-
вачких радника и студената који су показали посебне 
резултате у 2022. години;

527. Измена Јавног конкурса за суфинансирање организо-
вања научно-стручних скупова у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ 
ПОЛОВА

528. Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за об-
ласт равноправности полова у Аутономној покрајини 
Војводини.
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