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905.

 На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о доде-
ли буџетских средстава за финансирање и суфинансирање про-
грамских активности и пројеката у области основног и средњег 
образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној 
покрајини Војводини („Службени лист АПВ”, бр. 14/15 и 10/17) и 
чл. 15. и 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14 и 54/14 – др. одлука, 
37/16 и 29/2017), покрајински секретар за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице   д о н о с и 
     

ПРАВИЛНИК
 О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА

O ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
 ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА

 ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ
 И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
–НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 
АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

 НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

 У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ 
И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

Члан 1.

У Правилнику o додели буџетских средстава покрајинског се-
кретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањи-
не – националне заједнице за финансирање и суфинансирање 
активности, програма и пројеката националних савета национал-
них мањина у области основног и средњег образовања („Службе-
ни лист АПВ”, број 9/2016), члан 8 мења се и гласи:

„Приликом разматрања поднетих пријава на конкурс и одлучи-
вања о расподели средстава, примењују се следећи критеријуми:  

1. Одговор на тему пројекта 
– циљеви и активности пројекта су у складу с приоритетима 

конкурса;
– циљеви пројекта су јасни, конкретни и оствариви;
– активности су реалне и адекватне за постизање циљева.

2. Утицај предложеног пројекта 
– величина циљне групе;
– степен укључености циљне групе којој је пројекат намењен;
– видљивост пројекта;
– одрживост резултата пројекта.

3. Компетентност предлагача и досадашње искуство 
– досадашња искуства у реализацији пројеката који доприносе 

унапређивању образовно-васпитног рада.”

Члан 2.

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРО-
ПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИО-

НАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-451-3195/2017-01
Дана: 27.07.2017. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.)

OPШTI DEO

ПОСЕБНИ ДЕО

906.

 На основу члана 13а став 2 Одлуке о оснивању Завода за кул-
туру Војводине („Службени лист АПВ”, брoj: 10/2003 и 8/2006) и 
члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), 
а у вези с чланом 1. алинеја 9. Покрајинске скупштинске одлуке 
о преношењу оснивачких права над установама културе које је 
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010),

Покрајинска влада, на  седници одржаној  2. августа 2017. го-
дине,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I
        

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Завода 
за културу Војводине за 2017. годину, које је донео Управни од-
бор Завода за културу Војводине, на 10. седници одржаној 18. јула 
2017. године.  

II

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

Број: 022-547/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

907.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 9. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/2010), 

Покрајинска влада, на  седници одржаној  2. августа 2017. го-
дине,  донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана За-
вода за културу Војводине за 2017. годину, који је усвојио Управ-
ни одбор Завода за културу Војводине, на 10. седници одржаној 
18. јула 2017. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-88/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

908.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/2010), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 2. августа 2017. годи-
не, донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Музеја 
савремене уметности Војводине за 2017. годину, које је усвојио 
Управни одбор Музеја савремене уметности Војводине, на 3. сед-
ници одржаној 14. јула 2017. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-5/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

909.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/2010), 

Покрајинска влада, на  седници одржаној 2. августа  2017. го-
дине,  донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Музеја савремене уметности Војводине за 2017. годину, којe је ус-
војио Управни одбор Музеја савремене уметности Војводине, на 
3. седници одржаној 14. јула 2017. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-5/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

 Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

910.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 3. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/2010), 

Покрајинска влада, на  седници одржаној  2. августа 2017. го-
дине,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Галерије 
ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2017. годи-
ну, које је усвојио Управни одбор Галерије ликовне уметности по-
клон збирке Рајка Мамузића, на седници одржаној 18. јула 2017. 
године. 

II

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

Број: 022-599/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

911.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 3. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/2010), 

Покрајинска влада, на  седници одржаној  2. августа 2017. го-
дине,  донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Га-
лерије ликовне уметности поклон збиркe Рајка Мамузића за 2017. 
годину, који је усвојио Управни одбор Галерије ликовне умет-
ности поклон збиркe Рајка Мамузића, на седници одржаној 18. 
јула 2017. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-102/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

912.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Мађара („Службени лист АПВ”, брoj: 7/2008), чл. 
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 2. августа 2017. годи-
не, д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 
2016. годину, који је донео Управни одбор Завода, на 1. седници 
одржаној 20. марта 2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-63/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

913.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Хрвата („Службени лист АПВ”, број: 7/2008 и 
6/2009), чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), 

Покрајинска влада, на  седници одржаној  2. августа 2017. го-
дине,  донела је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 
2016. годину, који је донео Управни одбор Завода, на 26. седници 
одржаној 20. фебруара 2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-62/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р

914.

На основу чл. 35. и 36. став 6 Покрајинскe скупштинскe одлукe 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези 
с чланом 56. став 1 Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број: 21/16),
 Покрајинска влада, на седници одржаној 2. августа 2017. годи-
не,        д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ E 

I
        
 Милинки Хрћан, вршиоцу дужности помоћника покрајинског 
секретара за образовање, прописе, управу и националне мањи-
не-националне заједнице, престаје мандат вршиоца дужности 
службеника на положају закључно с 6. августом 2017. године, због 
истека периода на који је постављена.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-393/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

915.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у aутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број: 21/16) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинскe 
скупштинскe одлукe о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), 
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 Покрајинска влада, на седници одржаној 2. августа 2017. годи-
не,        д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I
        

Милинка Хрћан поставља се за вршиоца дужности помоћника 
покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и наци-
оналне мањине-националне заједнице, у Сектор за националне 
мањине - националне заједнице и преводилачке послове,  почев 
од 7. августа 2017. године, до постављења службеника на положај 
по спроведном јавном конкурсу.

Именована из става 1 диспозитива овог решења задржава пра-
во на мировање радног односа до постављења службеника на по-
ложај, на основу спроведеног јавног конкурса. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-394/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

916.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 - испр. 
др. закона, 83/05 -  испр. др. закона и 83/14 - др. закон), Одлуке о 
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Геронтолошки центар „Сомбор” у 
Сомбору („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 
9. и 12. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези чл. 125. и 
133. став 4 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, 
број: 24/11),

Покрајинска влада, на седници одржаној 2. августа 2017. годи-
не,         д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E 

I
         
Зоран Дрча, дипломирани економиста из Сомбора, разрешава 

се дужности вршиоца дужности директора Геронтолошког цен-
тра „Сомбор” у Сомбору, на коју је именован Решењем Покрајин-
ске владе, број: 022-559/2016 од 31. августа  2016. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-583/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

917.

На основу члана 133. став 2 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај 

корисника Геронтолошки центар „Сомбор” у Сомбору („Службе-
ни лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 2. августа 2017. годи-
не,        д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E 

I
         
Зоран Дрча, дипломирани економиста из Сомбора, именује се 

за директора Геронтолошког центра „Сомбор” у Сомбору, на пе-
риод од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-584/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

918.

 На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 - испр. 
др. закона, 83/05 -  испр. др. закона и 83/14 - др. закон), Одлуке о 
преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне 
заштите за смештај корисника Дом за старе и пензионере у Кули 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези чл. 125. и 133. став 
4 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 
24/11),
   Покрајинска влада, на седници одржаној 2. августа 2017. годи-
не,        д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E 

I

 Сандра Бабић, дипломирана економисткиња из Куле, разреша-
ва се дужности вршиоца дужности директорке Дома за старе и 
пензионере у Кули, на коју је именована Решењем Покрајинске 
владе, број: 022-561/2016 од 31. августа  2016. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-572/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

919.

 На основу члана 133. став 2 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај 
корисника Дом за старе и пензионере у Кули („Службени лист 
АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1 тачке 9. и 12. и 36. став 6 Покрајин-
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ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), 
   Покрајинска влада, на седници одржаној 2. августа 2017. годи-
не,        д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E 

I

 Сандра Бабић, дипломирана економисткиња из Куле, именује 
се за  директорку Дома за старе и пензионере у Кули, на период од 
четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-573/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

920.

На основу члана 22. став 1 Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. 
др. закона, 83/05 -испр. др. закона и 83/14 – др. закон), тачке I Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над установом со-
цијалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у 
Бачкој Паланци („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 
1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези 
члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Службени глас-
ник РС”, број: 24/11),                      

Покрајинска влада, на седници одржаној 2. августа  2017. годи-
не,        д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E 

I
             
     Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Геронтолошког 
центра у Бачкој Паланци:

  - председник:
Драган Пуђа, доктор специјалиста медицине из Бачке Палан-
ке, представник оснивача; 

    - чланови:
1. Исидора Мрђанов, апсолвенткиња медицине из Бачке Па-

ланке,  
         представница оснивача;

2. Предраг Танкосић, набављач из Бачке Паланке, представник 
запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-108/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

921.

 На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузимању 
права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за 
смештај корисника Геронтолошки центар у Бачкој Паланци 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1 тачка 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 2. августа 2017. годи-
не,         д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I
             
 У Надзорни одбор Геронтолошког центра у Бачкој Паланци, 
именују се:

    - за председника:
 - Драган Пуђа, доктор специјалиста медицине из Бачке Па-

ланке, представник оснивача; 

    - за чланове:
1. Јована Крстин, дипломирана биолошкиња из Бачке Паланке,         

представница оснивача;
2. Славка Вазовић, медицинска техничарка из Товаришева, 

представница запослених.
 
 Председник и чланови Надзорног одбора Геронтолошког цен-
тра у Бачкој Паланци, именују се на четири године.
            

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-577/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

922.

 На основу члана 20. став 1 Закона о јавним службама („Службе-
ни гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. 
др. закона, 83/05 -испр. др. закона и 83/14 – др. закон), тачке I Од-
луке о преузимању права и обавеза оснивача над установом со-
цијалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у 
Бачкој Паланци („Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 
1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) а у вези 
члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити („Службени глас-
ник РС”, број: 24/11),                     
     Покрајинска влада, на седници одржаној 2. августа 2017. годи-
не,             д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I
        
 Разрешавају се дужности у Управном одбору Геронтолошког 
центра у Бачкој Паланци:

    - председник:
 - Драган Павин, дипл. правник из Бачке Паланке, представ-

ник оснивача;
    - чланови:

1. Славиша Абаџић, машиновођа из Бачке Паланке, 
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представник оснивача;
2. Маја Арсенин из Бачке Паланке, представница удружења;
3.  Миро Мијатовић, дипл. инжењер шумарства из Бачке Па-

ланке, 
представник корисника;

4.  Желмира Балабан, лекарка из Бачке Паланке, представни-
ца  запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-107/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

923.

     На основу члана 132. став 3 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Геронтолошки центар у Бачкој Паланци 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1 тачка 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 2. августа 2017. годи-
не,        д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I
        
       У Управни одбор Геронтолошког центра у Бачкој Паланци, 
именују се:

    - за председника:
 - Велимир Кљајић, дипломирани правник из Бачке Паланке, 

представник оснивача;

    - за чланове:
1.  Немања Гаћиновић, професор енглеског језика и књижев-

ности из Челарева, представник оснивача;
2.  Зорица Ивошевић из Бачке Паланке, представница удру-

жења;
3.  Миро Мијатовић, дипломирани инжењер шумарства из 

Бачке Паланке, представник корисника;
4.  Милица Бокан, дипломирана политиколошкиња из Бачке 

Паланке, представница запослених.

     Председник и чланови Управног одбора Геронтолошког центра 
у Бачкој Паланци, именују се на четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-576/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

924.

 На основу члана 20. став 1 Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), члана 6. Одлуке о 
оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту („Службени 
лист АПВ”, број: 1/06), члана 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. 
став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 134. Закона 
о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11),                      
 Покрајинска влада, на седници одржаној 2. августа 2017. годи-
не,        д о н е л а    ј е   

Р Е Ш Е Њ E 

I

     Разрешавају се дужности у Управном одбору Покрајинског за-
вода за социјалну заштиту:

    - председник:
 - Томислав Богуновић, магистар географије из Бача.

    - чланови:
1. Жужана Станко, дипломирана економисткиња из Старе Мо-

равице;
2. Звјездана Бечелић, дипломирана социолошкиња из Новог 

Сада;
3. Татјана Лазор Обрадовић, дипломирана дефектолошкиња 

из Руменке, представница запослених у установи; 
4. Татијана Грнчарски, дипломирана социјална радница из Но-

вог Сада, представница запослених у установи.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-109/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

925.

 На основу члана 20. став 1 Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС”, брoj: 42/91, 71/94 и 79/05), члана 6. Одлуке о 
оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту („Службени 
лист АПВ”, број: 1/06), члана 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. 
став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 134. Закона 
о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11),                      
   Покрајинска влада, на седници одржаној  2. августа 2017. годи-
не,      д о н е л а је 
 

Р Е Ш Е Њ E 

I
    

У Управни одбор Покрајинског завода за социјалну заштиту, 
именују се:

    - за председника:
 - Славко Имрић, дипломирани економиста – мастер из Но-

вог Сада.

    - за чланове:
1. Жужана Станко, дипломирана економисткиња из Старе Мо-

равице;
2. Гордана Младић, дипломирана педагошкиња из Новог Сада;
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3. Анђелија Ђоловић, професорка психологије и педагогије из 
Новог Сада, представница запослених у установи;

4. Снежана Ђорић, дипломирана социјална радница из Новог 
Сада, представница запослених у установи.

        
II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-491/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

926.

На основу члана 22. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), члана 6. Одлуке о осни-
вању Покрајинског завода за социјалну заштиту („Службени лист 
АПВ”, број: 1/06), члана 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 134. Закона о со-
цијалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11),                      
     Покрајинска влада, на седници одржаној 2. августа 2017. годи-
не,        д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I
    
     Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Покрајинског 
завода за социјалну заштиту:

 - председник:
 - Петар Крајчиновић, дипломирани економиста из Новог 

Сада.

  - чланови:
1. Весна Милошев, дипломирана социолошкиња из Новог 

Сада;
2. Чедомир Жиловић, дипломирани економиста из Новог 

Сада, представник запослених у установи.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-110/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

927.

На основу члана 22. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, број: 42/91, 71/94 и 79/05), члана 6. Одлуке о осни-
вању Покрајинског завода за социјалну заштиту („Службени лист 
АПВ”, број: 1/06), члана 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 134. Закона о со-
цијалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11),                      
     Покрајинска влада, на седници одржаној 2. августа 2017. годи-
не,         д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I
        
У Надзорни одбор Покрајинског завода за социјалну заштиту, 
именују се:

    - за председника:
 - Светлана Рогач, дипломирана економисткиња из Новог 

Сада.

    - за чланове:
1. Ђорђе Ракочевић, дипломирани правник из Новог Сада;
2. Маја Думнић, дипломирана психолошкиња из Новог 

Сада, представница запослених у установи.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-492/2017 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе

   Игор Мировић,с.р.

928.

На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/14, 68/2015-др.закон, 
103/2015 и 99/2016), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 69/16, 27/17 – испр. и 29/17) и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  

Покрајинска влада,на седници одржаној 2. августа 2017. годи-
не,     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 2017. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 08 – 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 Приходи из буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 
12-Покрајинском секретаријату за високо образовање и научно-
истраживачку делатност, Програм 2007 Подршка у образовању 
ученика и студената,  програмска активност 1001 Систем уста-
нова студентског стандарда, функционална класификација 960 – 
Помоћне услуге образовању, извор финансирања 01 00 Приходи 
из буџета, економске класификације 463 Трансфери осталим ни-
воима власти, 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, 
износ од 4.298.400,00 динара (словима: четири милиона двеста 
деведесет осам хиљада четири стотине динара и 00/100), због не-
довољно планираних средстава за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 4.298.400,00 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 који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
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2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,  по 
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и 
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог ре-
шења, намењено је Студентском центру „Суботица”, Суботица, 
за суфинансирање замене унутрашње столарије на I и II  спрату 
Студентског дома „Боса Милићевић” у Суботици.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и на-
учноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за фи-
нансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће 
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уко-
лико другачије није законом прописано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број:  401-130/2017-43 
Нови Сад, 2. август 2017. године 

Председник
  Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

929.

 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине –националне заједнице, на основу члана 15, 
члана 16. став 1. и 5. и чланa 37. став 4. Покрајинске скупштин-
ске oдлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број: 
37/2014 и 54/2014 - др. пропис и 37/2016), а у вези са чланом 79. став 
1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покраји-
не Војводине („Службени гласник РС“, бр. 99/2009, 67/2012 – Од-
лука Уставног суда Републике Србије број ИУз-353/2009) и члана 
11. и 12. Правилника о сталним судским тумачима („Службени 
гласник РС“, број 35/2010, 80/2016 и 7/2017) и на основу решења 
покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине – националне заједнице, број: 128-031-241/2016 од 
19. јула 2016. године, заменик покрајинског секретара, доноси

РЕШЕЊЕ

 Kорхец Тамаш (Korhecz Tamás) из Суботице, рођен 29. децем-
бра 1937. године, Алеја Маршала Тита 19/I, разрешава се дужнос-

ти сталног судског тумача за мађарски и немачки језик и брише 
се из регистра сталних судских тумача за територију Аутономне 
покрајине Војводине.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ 

МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Број: 128-74-16/2017-2 
од 22. јуна 2017. године
 П. О. покрајинског секретара
 Милан Ковачевић,с.р.

930.

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 
и 37/16) а у вези члана 124. и 125. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 24/11) у поступку 
давања сагласности за именовање вршиоца дужности директорке 
Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање САЊЕ ПАТАЛОВ 
СТОЈАДИНОВИЋ, дипломиране социјалне раднице из Панчева 
на дужност вршиоца дужности директорке Центра за социјални 
рад „Солидарност“ Панчево.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

Број: 022-588/2017
Нови Сад, 1. август 2017. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.

931.

На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средста-
ва Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине-националне заједнице за финансирање 
и суфинансирање активности, програма и пројеката национал-
них савета националних мањина у области основног и средњег 
образовања („Службени лист АПВ“ број 9/16 и 36/17), а у вези 
са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2017. годину («Службени лист АПВ“, бр. 
69/16, 27/17-испр. и 29/17-ребаланс), Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 
АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ОБЛАСТИ
 ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

 У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање ак-
тивности, програма и пројеката националних савета национал-
них мањина у области развоја и подизања квалитета основног 
и средњег образовања на језицима/говору националних мањи-
на- националних заједница у Аутономној покрајини Војводини, 
нарочито намењених за дотирање припремe и израдe тестова и 
задатака на мањинским језицима, за такмичења на свим нивоима, 
од општинског, преко регионалног до републичког, у организа-
цији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије.

Конкурс се расписује на укупан износ од 1.575.000,00 динара, 
који се расподељује:

OGLASNI DEO
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1. за активности, програме и пројекте у области основног об-
разовања 1.105.000,00 динара и

2. за активности, програме и пројекте у области средњег обра-
зовања 470.000,00 динара.

Право да учествују на конкурсу имају национални савети 
националних мањина са седиштем на територији Аутономне 
покрајине Војводине и то за активности, програме и пројекте у 
области развоја и подизања квалитета основног и средњег обра-
зовања на језицима/говору националних мањина – националних 
заједница у Аутономној покрајини Војводини.

Приликом разматрања поднетих пријава на конкурс и одлучи-
вања о расподели средстава, примењују се следећи критеријуми:  

1. Одговор на тему пројекта (циљеви и активности пројекта су 
у складу са приоритетима конкурса, циљеви пројекта су јас-
ни, конкретни и оствариви, активности су реалне и адекват-
не за постизање циљева)

2. Утицај предложеног пројекта (величина циљне групе, сте-
пен укључености циљне групе којој је пројекат намењен, ви-
дљивост пројекта, одрживост резултата пројекта)

3. Компетентност предлагача и досадашње искуство (доса-
дашња искуства у реализацији пројеката који доприносе 
унапређењу образовно-васпитног рада)

Поднете пријаве разматра Комисија коју именује покрајински 
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице (у даљем тексту: покрајински секретар).

Комисија неће узети у разматрање неблаговремене и непотпу-
не пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, 
као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве по потреби 
затражи додатну документацију и информације, односно да за до-
делу средстава одреди испуњење додатних услова.

Пријаве и приложена документација се не враћају подносио-
цима.

Решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, 
на основу предлога Комисије.

Решење покрајинског секретара је коначно и против решења се 
не може уложити правни лек.

Резултати Конкурса се објављују на сајту Секретаријата, при 
чему Секретаријат није у обавези да образложи своје одлуке. 

Са подносиоцима пријава којима су одобрена средства, Секре-
таријат ће закључити уговор о финансирању односно суфинан-
сирању активности по основу кога ће средства бити исплаћена.
 

Рок за подношење пријава је  21.08.2017. године.
Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Се-

кретаријата.
Конкурсна документација се може преузети од 02.08.2017. го-

дине на web адреси Секретаријата : www.puma.vojvodina.gov.rs

Уз пријаву се обавезно подносе копије следећих докумената:
 - потврда о регистрацији националног савета код надлежног 

органа и
 - потврдa о пореском идентификационом броју (ПИБ).

Пријаве се подносе лично, предајом на писарници покрајин-
ских органа покрајинске управе у Новом Саду (зграда Покрајин-
ске владе) или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, упра-
ву и националне мањине – националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
СА НАЗНАКОМ: ЗА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 
СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ,    
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ САВЕ-
ТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У 
ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.)
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С А Д Р Ж А Ј

ОПШТИ ДЕО

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

905. Правилник о измени Правилника о додели буџет-
ских средстава Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањи-
не-националне заједнице за финансирање и суфи-
нансирање активности, програма и пројеката на-
ционалних савета националних мањина у области 
основног и средњег образовања;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

906. Решење о давању сагласности на Измене и допу-
не Програма рада Завода за културу Војводине за 
2017.годину;

907. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Завода за културу Војводине 
за 2017.годину;

908. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Музеја савремене уметности Војво-
дине за 2017. годину;

909. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Музеја савремене уметности 
Војводине за 2017. годину;

910. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Галерије ликовне уметности По-
клон збирке Рајка Мамузића за 2017.годину;

911. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Галерије ликовне уметности 
Поклон збирке Рајка Мамузића за 2017. годину;

912. Решење о давању сагласности на Завршни рачун 

Завода за културу војвођанских Мађара- Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet за 2016. годину;

913. Решење о давању сагласности на Завршни рачун 
Завода за културу војвођанских Хрвата-Zavoda za 
kulturu vojvođanskih Hrvata za 2016. годину;

914. Решење о престанку мандата вршиоца дужности 
помоћника покрајинског секретара за образовање, 
прописе, управу и националне мањине-националне 
заједнице;

915. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за образовање, про-
писе, управу и националне мањине-националне 
заједнице;

916. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужнос-
ти директора Геронтолошког центра „Сомбор“ у 
Сомбору; 

917. Решење о именовању директора Геронтолошког 
центра „Сомбор“ у Сомбору;

918. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности 
директорке Дома за старе и пензионере у Кули;

919. Решење о именовању директорке Дома за старе и 
пензионере у Кули;

920. Решење о разрешењу председника и чланова Над-
зорног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Па-
ланци;

921. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Па-
ланци;

922. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Геронтолошког цента у Бачкој Па-
ланци;

923. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Геронтолошког центра у Бачкој Па-
ланци;

924. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Покрајинског завода за социјалну 
заштиту;
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925. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Покрајинског завода за социјалну 
заштиту;

926. Решење о разрешењу председника и чланова Над-
зорног одбора Покрајинског завода за социјалну 
заштиту;

927. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Покрајинског завода за социјалну 
заштиту;

928. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве број: 401-130/2017-43;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

929. Решење о разрешењу дужности сталног судског 
тумача за мађарски и немачки језик;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

930. Решење о давању сагласноти за именовање вршио-
ца дужности директорке Центра за социјални рад 
„Солидарност“ Панчево;

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

931. Конкурс за финансирање и суфинансирање ак-
тивности, програма и пројеката националних са-
вета националних мањина у области основног и 
средњег образовања у АП Војводини за 2017.го-
дину.
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