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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 по-
крајини Војводини («Службени лист АПВ“, број 14/15 и 10/17) и 
чл. 15. и 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи (“Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 - др. Од-
лука, 37/16 и 29/17), покрајински секретар доноси

ПРАВИЛНИК

O ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
 ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,

 ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
- НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

 И СУФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
 У АПВ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ

Члан 1.

Овим правилником уређују се начин и критеријуми распо-
ређивања средстава за финансирање и суфинансирање основних 
и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну наставу (у 
даљем тексту: двојезичне школе).

Средства из става 1. овог члана користе се за:

1. набавку опреме у функцији реализације двојезичне на-
ставе и

2. финансирање извршилаца који реализују двојезич-
ну наставу, трошкова материјала за образовање, струч-
ног усавршавања запослених – обука наставног кадра (у 
земљи и иностранству), трошкова набавке стручне лите-
ратуре и дидактичког материјала,  годишње чланарине 
за лиценцу Кембриџ центра и чланарине за међународну 
матуру – ИБ као и свих других трошкова у функцији ре-
ализације двојезичне наставе. 

Средства за намене из става 2. овог члана, обезбеђују се у буџе-
ту Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: буџет АП 
Војводине) и воде се на посебном буџетском разделу Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице (у даљем тексту: Покрајински 
секретаријат).

Члан 2.

Право на доделу средстава имају установе основног и средњег 
образовања које су добиле сагласност Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) за 
извођење двојезичне наставе;

Члан 3.

Двојезичне школе из члана 1. овог правилника финансирају се, 
односно суфинансирају путем конкурса који Покрајински секрета-
ријат расписује најмање једном годишње (у даљем тексту: конкурс), 
у складу са финансијским планом Покрајинског секретаријата.

Конкурс садржи податке о називу акта на основу којег се рас-
писујe конкурс, висини укупних средстава предвиђених за до-
делу по конкурсу, о томе ко може да се пријави на конкурс и за 
које намене, те критеријуме на којима ће се заснивати оцењивање 
пријава на конкурс, односно висина и намена средстава која се 
расподељују, начин и рок за подношење пријава на конкурс, као и 
друге податке који су значајни за спровођење конкурса. 

Члан 4.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници По-
крајинског секретаријата, у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“ и у једном од јавних гласила које покрива 
целу територију АП Војводине. 

Конкурс се може објавити и на језицима националних мањи-
на-националних заједница који су у службеној употреби у раду 
органа АП Војводине.

Члан 5.

Пријава на конкурс подноси се у писменој форми на јединстве-
ном обрасцу који се објављује на интернет страници Покрајин-
ског секретаријата и који садржи опис, циљ и финансијски план 
програма односно пројекта с роком његовог завршетка. 

Члан 6.

Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа документација:

1) фотокопија акта којим се доказује добијена сагласност 
Министарства;

2) невезана понуда-предрачун за програмске трошкове, на-
бавку опреме (калкулација трошкова).

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца прија-
ве, по потреби, затражи додатну документацију и информације.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

Члан 7.

Покрајински секретар надлежан за послове образовања (у 
даљем тексту: покрајински секретар) образује Комисију за спро-
вођење конкурса за доделу средстава за основне и средње школе 
у АПВ које реализују двојезичну наставу (у даљем тексту: Ко-
мисија).
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Комисија разматра поднете пријаве на конкурс. 

Комисија утврђује испуњеност прописаних услова на конкурсу.

Након разматрања поднетих пријава на конкурс, Комисија са-
чињава образложени предлог за доделу средстава и доставља га 
покрајинском секретару.

Члан 8.

Покрајински секретар разматра предлог Комисије и решењем 
одлучује о расподели средстава корисницима. 

Решење из става 1. овог члана јесте коначно. 

Решење из става 1. овог члана с табеларним прегледом, који 
садржи податке о додели средстава, објављује се на интернет пре-
зентацији Покрајинског секретаријата. 

Покрајински секретаријат ће о резултатима конкурса, када про-
цени да је то неопходно и писмено обавестити подносиоце пријава.

Члан 9.

Приликом одређивања висине средстава за доделу, примењују 
се следећи критеријуми за намене из члана 1. став 2. тачка 1. овог 
правилника:

- Број двојезичких одељења;
- Број наставних предмета који се предају двојезично.

Приликом одређивања висине средстава за доделу, примењују 
се следећи критеријуми за намене из члана 1. став 2. тачка 2. овог 
правилника:

- Број наставника који учествују у двојезичној настави;
- Број ученика у двојезичној настави;
- Оправданост  у смислу даљег развијања двојезичне наста-

ве (лиценца Кембриџ центра и/или међународна матура)

Члан 10.

Обавезу за доделу средстава Покрајински секретаријат преузима 
на основу уговора, у смислу закона којим се уређује буџетски систем.

Члан 11.

Корисник је дужан да додељена средства користи наменски и 
законито, а неутрошена средства да врати у буџет АП Војводине. 

Корисник је у обавези да поднесе извештај о коришћењу сред-
става, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од утврђеног рока за 
реализацију намене, за коју су средства додељена, с припадајућoм 
документацијом коју су оверила одговорна лица.

Корисник је у обавези да добијена средства врати у буџет АП 
Војводине, уколико се утврди да се средства не користе за реали-
зацију намене за коју су додељена.

Уколико корисник не достави извештај из става 2. овог члана, 
губи право да конкурише за расподелу средстава с новим програ-
мима односно пројектима.

У случају сумње да додељена средства у појединим случајеви-
ма нису наменски коришћена, Покрајински секретаријат ће по-
кренути поступак пред покрајинским органом управе надлежним 
за буџетску инспекцију, ради контроле наменског и законитог ко-
ришћења средстава.

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник o додели буџетских средстава Покрајинског секре-
таријата за образовање, прописе, управу и националне мањине 

- националне заједнице за финансирање  и суфинансирање основ-
них и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну наставу 
(„Службени лист АПВ“, број 6/17).

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у ‘’Служ-
беном листу Аутономне покрајине Војводине’’, а објавиће се и 
на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ УПРАВУ

И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-451-72/2018-01
Нови Сад, 6.02.2018. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

Михаљ Њилаш,с.р.
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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 по-
крајини Војводини («Службени лист АПВ“, бр. 14/15 и 10/17) и чл. 
24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској уп-
рави («Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - др. Одлука,  37/16 
и 29/17), покрајински секретар за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
O ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ, НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

– НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

ЈАЧАЊА ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА 
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

У АП ВОЈВОДИНИ

Члан 1.

Овим правилником се уређујe начин, услови, приоритети и 
критеријуми за доделу буџетских средстава (у даљем тексту: 
средства) за суфинансирање програма и пројеката у области 
јачања језичких компетенција   ученика основних  и средњих 
школа у Аутономној покрајини Војводини (у даљем тексту: АП 
Војводина), у складу са апропријацијама одобреним одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине у оквиру посебног раз-
дела Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу, 
националне мањине - националне заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат). 

Члан 2.

Право на доделу средстава имају установе основног и средњег 
образовања и васпитања на територији АП Војводине, чији је ос-
нивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица ло-
калне самоуправе, а које су домаћини окружних и међуокружних 
такмичења из познавања језика  (мађарски, румунски, словачки, 
русински и хрватски језик) и језичке културе  (у даљем тексту: 
корисници).

Члан 3.

Програми и пројекти из члана 1. овог правилника се суфинан-
сирају путем конкурса (у даљем тексту: конкурс), који Секрета-
ријат расписује најмање једном годишње, у складу са финансијс-
ким планом Секретаријата.
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Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се распи-
сујe конкурс, висини укупних средстава предвиђених за доделу 
по конкурсу, о томе ко може да се пријави на конкурс и за које на-
мене, критеријуме по којима ће се рангирати пријаве на конкурс, 
начин и рок за подношење пријава на конкурс, као и друга до-
кументација, којом се доказуjе испуњеност услова за подношење 
пријаве на конкурс.  

Члан 4.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Секре-
таријата, у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ 
и у једном од јавних гласила, које покрива целу територију АП 
Војводине. 

Конкурс се може објавити и на језицима националних мањи-
на-националних заједница који су у службеној употреби у раду 
органа АП Војводине.

Члан 5.

Пријава на конкурс се подноси у писменој форми, на једин-
ственом обрасцу који се објављује на интернет страници Се-
кретаријата и који садржи циљ, активности, кориснике, финан-
сијски план и одрживост програма и пројеката са роком његовог 
завршетка. 

Једно правно лице може да поднесе једну пријаву.

Члан 6.

Уз пријаву на конкурс, потребно је доставити  фотокопију по-
тврде о пореском идентификационом броју. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације.

Члан 7. 

Комисија неће разматрати:

– Непотпуне пријаве (пријаве које не садрже комплетну 
документацију потребну за пријаву на конкурс, које нису 
потписане и оверене печатом, са непопуњеним рубрика-
ма, попуњене графитном оловком, пријаве које нису по-
днете на одговарајућем обрасцу или садрже неразумљи-
ве и нечитке податке) 

– неблаговремене пријаве (пријаве послате након рока који 
је означен као последњи дан конкурса); 

– недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица 
која су неовлашћена и субјеката који нису предвиђени 
конкурсом) 

– пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене наме-
не у члану 10. овог правилника 

– пријаве корисника који у претходном периоду нису оп-
равдали додељена средства путем финансијских и нара-
тивних извештаја.

Члан 8.

Покрајински секретар надлежан за послове образовања (у 
даљем тексту: покрајински секретар) образује Комисију за спро-
вођење конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма 
и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика ос-
новних и средњих школа (у даљем тексту: Комисија).

Комисија разматра поднете пријаве на конкурс.

Комисија утврђује испуњеност прописаних услова на конкурсу.

Након разматрања поднетих пријава на конкурс, Комисија са-
чињава образложени предлог за доделу средстава и доставља га 
Покрајинском секретару.

Члан 9.

Покрајински секретар разматра предлог Комисије и одлучује о 
расподели средстава корисницима решењем. 

Решење из става 1. овог члана јесте коначно. 

Резултати конкурса се објављују на  интернет страници Секре-
таријата. 

Члан 10.

Приликом разматрања пријава на конкурс, Комисија ће узети у об-
зир програме и пројекте у области основног и средњег образовања и 
васпитања, који се односе на јачање језичких компетенција учени-
ка основних и средњих школа, припадника националних заједница, 
који наставу похађају на матерњем, мањинском језику, путем орга-
низације и реализације окружних и међуокружних такмичења из по-
знавања језика (мађарски, румунски, словачки, русински и хрватски 
језик) и језичке културе, а у складу са Календаром такмичења и смо-
три ученика основних и средњих школа, који доноси Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Члан 11.

Приликом одређивања висине средстава за доделу, примењују 
се следећи критеријуми:

1. Одговор на тему пројекта 
– Циљеви и активности пројекта су у складу са приорите-

тима конкурса
– Циљеви пројекта су јасни, конкретни и оствариви
– Активности су реалне и адекватне за постизање циљева

2. Утицај предложеног пројекта 
– Видљивост пројекта
– Одрживост резултата пројекта

3. Компетентност предлагача и досадашње искуство 
– Досадашња искуства у реализацији пројеката који до-

приносе унапређењу образовно-васпитног рада.

Члан 12.

Обавезу доделе средстава Секретаријат преузима на основу 
уговора, у смислу закона којим се уређује буџетски систем.

Члан 13.

Корисник је дужан да додељена средства користи наменски и 
законито, а неутрошена средства да врати у буџет АП Војводине. 

Корисник је у обавези да поднесе извештај о коришћењу сред-
става, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од утврђеног рока 
за реализацију намене, за коју су средства додељена, са припа-
дајућом документацијом коју су оверила одговорна лица.

Корисник је у обавези да добијена средства врати у буџет АП 
Војводине, уколико се утврди да се средства не користе за реали-
зацију намене за коју су додељена.

Уколико корисник не достави извештај из става 2. овог члана, 
губи право да конкурише за расподелу средстава са новим про-
грамима односно пројектима.

У случају сумње да додељена средства у појединим случајеви-
ма нису наменски коришћена, Секретаријат ће покренути поступак 
пред покрајинским органом управе надлежним за буџетску инспек-
цију, ради контроле наменског и законитог  коришћења средстава.

Члан 14.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник o додели буџетских средстава Покрајинског секре-
таријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – 
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националне заједнице за суфинансирање програма и пројеката у 
области јачања језичких компетенција ученика основних школа 
у AП Војводини, број 128-451-46/2017-01 од 01. 02. 2017. године.

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у ‘’Служ-
беном листу Аутономне покрајине Војводине’’, а биће постављен 
и на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –  НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-451-69/2018-01
Нови Сад, 07.02.2018. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.)

123.

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 УСЛОВИМА РЕГРЕСИРАЊА 
ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 У АУТНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ
 ВОЈВОДИНИ

Члан 1.

У Правилнику o условима регресирања превоза ученика 
средњих школа у Аутономној покрајини Војводини покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и национал-
не мањине – националне заједнице („Службени лист АПВ”, број 
6/2017), у члану 11 додаје се став 8. који гласи:

„Уколико Корисник не реализује у целости сопствена средства 
које је навео у пријави на конкурс за текућу буџетску годину, за 
намену из члана 1. овог Правилника, приликом расподеле средстава 
за намене из члана 1. овог Правилника у наредној буџетској години, 
Покрајински секретар има право да умањи износ средстава. ”

Члан 2.

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

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

Број: 128-451-106/2018-01
Дана: 07.02.2018. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.)

ПОСЕБНИ ДЕО
124.

На основу члана 26. ст 2. и 4,  чл. 35. и 36. став 2  Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. фе-
бруара 2018. године,  д о н е л а је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
СТОГОДИШЊИЦЕ ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ВОЈВОДИНЕ

КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ 1918‒2018. ГОДИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о образовању Одбора за обележавање стогодишњице 
присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918‒2018. године 
(„Службени лист АПВ”, број: 54/17), у члану 3. став 2 тачка 3. 
после подтачке 14) додаје се нова подтачка 15) која гласи:

„15) Славко Рац, председник Националног савета русинске на-
ционалне мањине.“

Члан 2.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-126/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

125.

На основу члана 27. став 3 Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ, број: 37/14, 54/14 – 
друга одлука, 37/16 и 29/17), а у вези с чланом 56. ст. 1 и 4 Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16 и 113/17) и чл. 
35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 7. фебруара 2018. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Рудолф Тот, дипломирани инжењер индустријског инжењер-
ства – мастер струка - мастер, поставља се за вршиоца дужности 
помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај, до постављења службеника на положај по спро-
веденом јавном конкурсу.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-15/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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126.

На основу члана 12. став 1 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
7. фебруара 2018. године,    д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Покрајинског 
завода за социјалну заштиту, који је донео Управни одбор По-
крајинског завода за социјалну заштиту, 20. октобра 2017. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-835/2017
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

127.

На основу члана 32. став 1 тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14) и члана 17. Одлуке о оснивању Покрајин-
ског завода за социјалну заштиту („Службени лист АПВ“, број 
1/06), а у вези с чланом 163. став 3 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 7. фебруара 2018. године,    д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског завода за со-
цијалну заштиту за 2018. годину, број: 10/2018, који је донео Уп-
равни одбор Покрајинског завода за социјалну заштиту, на седни-
ци одржаној 16. јануара 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-62/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

128.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на  седници одржаној 7. 
фебруара 2018. године,   д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програма рада Педагошког завода Војво-
дине за 2018. годину, који је донео Управни одбор Педагошког 
завода Војводине, на седници одржаној 29. децембра 2017. године.  

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-114/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

129.

На основу члана 12. став 2 Одлуке о оснивању Педагошког за-
вода Војводине („Службени лист АПВ”, број: 14/03), као и чл. 35. и 
36. став 6 Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 7. фебруара 2018. године,    д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Педагошког завода 
Војводине за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор Педа-
гошког завода Војводине, на седници одржаној 26. јануара 2018. 
године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-43/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

130.

На основу члана 10. став 2 Одлуке о оснивању Центра за поро-
дични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”, број: 
6/2014) и чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), По-
крајинска влада, на седници одржаној 7. фебруара 2018. године,    
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Центра за породични 
смештај и усвојење Нови Сад за 2018. годину, који је усвојио Уп-
равни одбор Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, 
на седници одржаној 24. јануара 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-36/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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131.

На основу члана 32. став 1 тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6 По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службе-
ни лист АПВ”, број: 37/14) и члана 10. став 2 Одлуке о оснивању 
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени 
лист АПВ”, број: 6/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. 
фебруара 2018. године,    д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Центра за породични 
смештај и усвојење Нови Сад за 2018. годину, који је усвојио Уп-
равни одбор Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, 
на седници одржаној 16. јануара 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-35/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

132.

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 5. 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 7. фебруа-
ра 2018. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Музеја Војводине за 
2018. годину, који је усвојио Управни одбор Музеја Војводине, на 
9. седници одржаној 17. јануара 2018. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-13/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

133.

На основу члана 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 5. 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 7. фебруа-
ра 2018. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Музеја Војводине за 2018. 
годину, који је усвојио Управни одбор Музеја Војводине, на 9. сед-
ници одржаној 17. јануара 2018. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 137-2/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

134.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6 Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14) и члана 20. став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о 
организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко пла-
нирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 29/17 и 46/17), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 7. фебруара 2018. године,  д о н е л  а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног пре-
дузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
„Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад за 2018. годину, који је 
донео Надзорни одбор Јавног предузећа за просторно и урбанис-
тичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводи-
не” Нови Сад, на 27. седници одржаној 31. јануара 2018. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-2/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

135.

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 установама културе које је 
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 7. фебруара 2018. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Галерије ликовне умет-
ности поклон збирке Рајка Мамузића за 2018. годину, који је ус-
војио Управни одбор Галерије ликовне уметности поклон збирке 
Рајка Мамузића, на седници одржаној 23. јануара 2018. године. 
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-31/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

136.

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 установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 7. фебруара 2018. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Галерије ликовне 
уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2018. годину, који 
је усвојио Управни одбор Галерије ликовне уметности поклон 
збирке Рајка Мамузића, на седмој седници одржаној 23. јануара 
2018. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 451-11/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

137.

На основу члана 9. Одлуке о оснивању Фонда за пружање по-
моћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени 
лист АПВ”, број: 19/2006), члана 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 7. фебруара 2018. године, д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Фонда за пру-
жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима:

- председник:
 прим. др Петар Новаковић, субспецијалиста перинато-

лог из Новог  Сада;

- чланови:
1. Небојша Стојковић, дипломирани правник из Пачира;
2. Нада Остојић Агбаба, дипломирана економисткиња из 

Сремских Карловаца;
3. Жељка Ивков Спиридоновић, дипломирана педагош-

киња из Новог  Сада;
4. Ласло Чикош, социјални радник из Суботице.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-107/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

138.

На основу члана 9. Одлуке о оснивању Фонда за пружање по-
моћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима („Службени 
лист АПВ”, број: 19/2006), члана 32. став 1 тачка 12. и чл. 35. и 
36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 7. фебруара 2018. године,    д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогна-
ним и расељеним лицима, именују се:

- за председницу:
 Нада Остојић Агбаба, дипломирана економисткиња из 

Сремских Карловаца;

- чланови:
1. доц. др Драгана Ћорић, доктор правних наука, из Новог 

Сада;
2. Ласло Чикош, социјални радник, из Суботице; 
3. Срђан Миљић, дипломирани инжењер менаџмента – 

мастер, из Степановићева;
4. Владимир Грбић, дипломирани економиста, из Новог 

Сада.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-108/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

139.

На основу члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/2014) и 
члана 6. став 3 Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој 
пољопривреде („Службени лист АПВ“, број: 3/2001), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 7. фебруара 2018. године,   д о н е л а је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на пери-
од од четири године,  именују се:

председник:
- др Дејан Ј. Јанковић, доктор социолошких наука, из Но-

вог Сада;
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чланови:
- Горан Грбић, дипломирани  економиста, из Футога;
- Андреа Јухас, новинарка-уредница, из Будисаве;
- Иван Павков, доктор пољопривредних наука, из Новог 

Сада;
- Павел Бенка, доктор биотехничких наука, из Бачког Пет-

ровца;
- Ненад Магазин, доктор пољопривредних наука, из Новог 

Сада;
- Војислав Малешев, пољопривредник, из Каћа.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-4/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

140.

На основу члана 36. став 6 Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/2014) 
и члана 11. став 3 Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за 
развој пољопривреде („Службени лист АПВ“, број: 3/2001), По-
крајинска влада, на седници одржаној 7. фебруара 2018. године,   
д о н е л а је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Надзорни одбор Покрајинског фонда за развој пољопривре-
де, на период од четири године, именују се:

председник:
- Драго Безаревић, дипломирани економиста, из Новог 

Сада;

чланови:
- Горан Матић, дипломирани економиста, из Бечеја;
- Срђан Љубичић, магистар пољопривредних наука, из 

Футога.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-5/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

141.

На основу члана 45. став 1 тачка 6. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број:  99/2009 и 67/2012 - одлука УС) , члана 39. став 1 Закона 
о култури  („Службени гласник РС‟, број: 72/09, 13/16 и 30/16 – 
испр.), и чл. 32. тачка 12, 35. и 36. став 6 Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 7. фебруара 
2018. године,   д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Владимиру Јерковићу, дипломираном филологу, престаје дуж-
ност директора Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сом-
бора, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-58/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

142.

На основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС” 
број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 17. став 3 Закона о 
библиотечкој и информационој делатности ( „Службени лист РС“ 
број: 52/11), члана 45. став 1 тачка 6. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, 
број: 99/09 и 67/12 - Oдлука УС), и чл. 32. тачка 12, 35. и 36. став 6 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Служ-
бени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 7. фебруара 2018. године,   д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Наташа Туркић, професорка разредне наставе, именује се за 
вршитељицу дужности директора Градске библиотеке „Карло 
Бијелицки“ из Сомбора, најдуже до годину дана.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-59/2018
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

143.

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, 103/2015 и 
99/2016 и 113/2017), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годи-
ну („Службени лист АПВ”, број 57/2017) и члана 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
7. фебруара 2018. 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 2018. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
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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 финан-
сирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 07 
Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и од-
носе с верским заједницама, Програм 1203 Јачање културне про-
дукције и уметничког стваралаштва, Програмска активност 1002 
Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном ствара-
лаштву, функционална класификација 820 Услуге културе, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета, економскa класификацијa 
454 Субвенције приватним предузећима, 4541 Текуће субвенције 
приватним предузећима, износ од 10.000.000,00 динара (слови-
ма: десет милиона динара и 00/100), због недовољно планираних 
средстава за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се у 
укупном износу за 10.000.000,00 динара, а периодично право пот-
рошње – квота, увећава се у висини и по методологији, те по усло-
вима, начину и поступку за измену периодичног плана извршења 
и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период 
које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за 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 реализоваће се путем јавног конкурса за суфинан-
сирање производње играних, документарних и играно–докумен-
тарних филмова у АП Војводини у 2018. години.

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 у складу с прописима који уређују контролу 
државне помоћи, 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

Број:  401-94/2018-5
Нови Сад, 7. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

144.

На основу чланова 23, 24а и 24ђ Уговора о оснивању Друштва 
са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристич-
ког простора „Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. 
године дел.бр. 1163-1/2017) и члана 53. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима (“Службени гласник РС”, број 15/16), Скупштина ДОО 
„Парк Палић“ Палић на својој 57. седници дана 22.01.2018. године 
једногласно доноси следећу 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

1. Именује се Небојша Дарабош (ЈМБГ: 2401974310602) за ди-
ректора ДОО „Парк Палић“ Палић, на основу спроведеног јавног 
конкурса, на период од 4 године, почев од дана ступања на рад 
именованог.

2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 дана од дана 
објављивања ове Одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“.

3. Даном ступања на рад именованог директора, престаје ман-
дат в.д. директора ДОО „Парк Палић“ Палић, именованог Одлу-
ком о именовању вршиоца дужности директора бр. 936/2016, од 
30.11.2016. године.

4. Овлашћује се председница Скупштине Друштва да са Не-
бојшом Дарабошом закључи уговор о правима и обавезама ди-
ректора.

5. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије“, „Службеном листу Града Суботице“, „Службеном листу 
АПВ“ и на званичној интернет страници Друштва.

6. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном гласнику Републике Србије“.

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у одредбама 
чланова 23, 24а и 24ђ Уговора о оснивању Друштва са ограниче-
ном одговорношћу за управљање развојем туристичког простора 
„Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године дел.
бр. 1163-1/2017) и члану 53. Закона о јавним предузећима (“Служ-
бени гласник РС”, број 15/16).

Чланом 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом од-
говорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк 
Палић” прописано је да Скупштина Друштва, између осталог, 
консензусом одлучује о именовању директора Друштва. Чланом 
24а Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу 
за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” про-
писано је да директора Друштва именује Скупштина Друштва 
на мандатни период од 4 године, на основу спроведеног јавног 
конкурса, док је чланом 24ђ  прописано да се одлука о именовању 
директора објављује у службеним гласилима чланова Друштва и 
на интернет страници Друштва, да се са директором закључује 
уговор о правима и обавезама директора, који у име Друштва 
потписује председник Скупштине Друштва, као и да је именова-
ни кандидат обавезан да ступи на функцију у року од 8 дана од 
дана објављивања одлуке о именовању директора у „Службеном 
гласнику Републике Србије“.

Чланом 53. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је 
да се одредбе чл. 24-26. и чл. 29-52. овог закона примењују и на 
друштво капитала чији је једини власник Република Србија, ау-
тономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Према Уговору о оснивању Друштва са ограниченом одговорно-
шћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” 
Палић директор ДОО „Парк Палић” Палић именује се по спро-
веденом јавном конкурсу који спроводи Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора ДОО  „Парк Палић” Палић образо-
вана од стране чланова Друштва Града Суботице, АП Војводине 
и Републике Србије. Чланови Друштва су образовали Комисију и 
именовали председника и чланове исте. Скупштина Друштва је на 
седници одржаној дана 24.11.2017. године донела Одлуку о спро-
вођењу јавног конкурса за именовање директора Друштва са огра-
ниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког прос-
тора „Парк Палић” Палић, а оглас о јавном конкурсу је објављен 
у „Службеном гласнику Републике Србије“ (у бр. 108/2017, дана 
01.12.2017. године), „Службеном листу Града Суботице“, „Служ-
беном листу АПВ“, дневном листу „Данас“ и на званичној интер-
нет страници Друштва. Комисија је по истеку рока за подношење 
пријава констатовала да је на јавни конкурс за именовање директо-
ра благовремено поднета једна пријава. На основу увида у доказе 
о испуњености прописаних услова за именовање директора прило-
жених уз пријаву кандидата, Комисија је саставила списак канди-
дата који испуњава услове за именовање директора, тј. утврдила да 
кандидат који испуњава услове је уједно и једини кандидат који је 
поднео пријаву на конкурс. У изборном поступку је оцењивањем 
стручне оспособљености, знања и вештина, како увидом у прило-
жена документа, тако и усменим разговором са кандидатом, Ко-
мисија утврдила резултат кандидата према мерилима прописаним 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
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(‘’Службени гласник РС’’ број 65/2016) и сачинила листу канди-
дата за именовање са бројчано исказаним и утврђеним резултатом. 
На основу листе кандидата за именовање директора ДОО  „Парк 
Палић” Палић и записника о изборном поступку, утврђен је пред-
лог да се за директора на период од четири године именује Небојша 
Дарабош, као једини кандидат.

На основу наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.

ДОО “Парк Палић“ Палић

Број:  56 /2018
Датум: 22.01.2018.

Председница Скупштине ДОО Парк Палић
Роса Иванишевић, дипл.грађ.инж.

представник члана Друштва Републике Србије

OGLASNI DEO

145.

На основу члана 3. Одлуке о додели средстава Покрајинског 
секретаријата за финансије у 2018. години за учешће у суфинан-
сирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније 
(„Службени лист АПВ“, број 5/2018) Покрајински секретаријат за 
финансије расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ 

СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА ФИНАНСИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

На основу члана 3. Одлуке о додели средстава Покрајинског 
секретаријата за финансије у  2018. години за учешће у суфинан-
сирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније 
(„Службени лист АПВ“, број: 5/2018)  (у даљем тексту: Одлука), a 
у складу са средствима опредељеним  Покрајинском скупштин-
ском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. 
годину („Службени лист АПВ“, број:  57/2017) и Финансијским 
планом Покрајинског секретаријата за финансије за 2018. го-
дину, Покрајински секретаријат за финансије (у даљем тексту: 
Секретаријат) додељује бесповратна средства у укупном износу 
100.000.000,00 динара (словима: стомилионадинара и 00/100) за 
учешће у суфинансирању пројекaта на територији Аутономне 
покрајине Војводине који се финансирају из фондова Европске 
уније (у даљем тексту: Пројекат).

Додела средстава по Јавном конкурсу за доделу средстава По-
крајинског секретаријата за финансије у 2018. години за учешће 
у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Ев-
ропске уније (у даљем тексту: Јавни конкурс) вршиће се у складу 
са Одлуком.

I) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

Право учешћа на Јавном конкурсу има правно лице (у даљем 
тексту: Субјект) чије је седиште на територији Аутономне по-
крајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина) под условом 
да је уговорна страна на Пројекту, односно да је носилац Пројекта 
или партнер на Пројекту и да није директни или индиректни ко-
рисник буџета АП Војводине. 

Субјект може да конкурише искључиво за средства која му не-
достају за суфинансирање сопственог буџета на Пројекту, а не и 
буџета других партнера на Пројекту.

Субјекту се може доделити максимално 4.000.000,00 динара по 
овом јавном конкурсу.

Субјект може да поднесе више од једне пријаве по овом  јавном 
конкурсу.

За индиректне кориснике буџета локалне самоуправе пријаву 
подноси надлежна јединица локалне самоуправе. 

II НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине“ и у дневним, односно недељним новинама 
које покривају целу територију Аутономне покрајине Војводине, 
као и на интернет страници Секретаријата.

Пријава се подноси у писменој форми у једном примерку на  ад-
ресу: Покрајински секретаријат за финансије, 21000 Нови Сад, Бу-
левар Михајла Пупина 16, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс“.

Рок за подношење Пријава почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања Јавног конкурса  у „Службеном листу Ауто-
номне покрајине Војводине“.

Крајњи рок за подношење пријава  je 20. април 2018. године.

III)  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА И ДОДЕЛА 
СРЕДСТАВА

Поступак Јавног конкурса спроводи Комисија коју  решењем 
именује руководилац Секретаријата.

Након истека рока за пријем пријава на Јавни конкурс, коми-
сија вреднује пријаве и сачињава образложени предлог за доделу 
средстава  који доставља руководиоцу Секретаријата.

Вредновање поднетих пријава Комисија врши, у складу са чла-
ном 10. Одлуке, на основу следећих критеријума:

1. значај Пројекта; 
2. обезбеђеност дела средстава који је потребан за суфи-

нансирање Пројекта;
3. степен развијености јединице локалне самоуправе на 

чијој се територији Пројекат реализује; 
4. континуитет у реализацији других Пројеката и
5. датум завршетка Пројекта.

Секретаријат неће доделити средства ако је: 

1. пријава поднета за Пројекат који се не финансира из 
фондова Европске уније;

2. пријаву поднео неовлашћени Субјект;
3. пријаву поднео Субјект који није уговорна страна на 

Пројекту, односно није носилац Пројекта или партнер на 
Пројекту;

4. пријаву поднео Субјект који не конкурише за средства за 
суфинансирање сопственог буџета на Пројекту;

5. пријаву поднео Субјект који није испунио претходне уго-
ворне обавезе према Секретаријату;

6. пријава неблаговремена;
7. ако пријава није поднета на конкурсном обрасцу;
8. или ако уз пријаву није приложена прописана докумен-

тација. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по 
потреби, затражи додатна појашњења  и  информације везано за 
достављену конкурсну документацију. 
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Руководилац  Секретаријата о додели средстава одлучује ре-
шењем. 

Решење о додели средстава  руководиоца Секретаријата  је 
коначно.

Секретаријат са Субјектом закључује уговор о додели средста-
ва којим се регулишу међусобна права и обавезе.  

Секретаријат ће  резултате  Јавног конкурса објавити на својој 
интернет страници. 

Конкурсна документација се не враћа. 

IV) ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ 

Субјект на Јавни конкурс  подноси следећу документацију: 

1. попуњен образац П1 -Пријаве на Јавни конкурс По-
крајинског секретаријата за финансије у  2018. години за 
учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају 
из фондова Европске уније (у даљем тексту: Пријава), 
потписан и оверен од стране одговорног лица Субјекта;

2. оверени превод уговора на српски језик од стра-
не овлашћеног судског тумача, којим се доказује да је 
Субјект који конкурише за средства уговорна страна на 
Пројекту, односно да је носилац Пројекта или партнер 
на Пројекту, као и оверен превод на српски језик буџета 
Пројекта и извора финансирања прихваћених од стране 
регулаторног тела; 

3. фотокопију потврде о пореском идентификационом 
броју (ПИБ-у);

4. фотокопију акта о оснивању и фотокопију потврде  о ре-
гистрацији код надлежног органа, осим за јединице ло-
калне самоуправе или подносиоца пријаве који је инди-
ректни корисник буџета Републике Србије;

5. фотокопију обрасца Оверени потписи лица овлашћених 
за заступање – ОП образац;

6. потврду о измиреним пореским обавезама не старију од 
30 дана од дана подношења Пријаве издату од надлежне 
Пореске управе при Министарству финансија Републике 
Србије и

7. потврду о измиреним пореским обавезама не старију од 
30 дана од дана подношења Пријаве издату од надлежне 
локалне пореске администрације.

 
V) КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ

Субјект  подноси  Пријаву на обрасцу П1.

Пријаву потписује и оверава овлашћено лице Субјекта. 

Образац пријаве и Одлука могу се преузети са интернет стра-
нице Секретаријата www.psf.vojvodina.gov.rs  или у просторијама 
Секретаријата, на адреси Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, 
спрат III, канцеларија број 45.

VI) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Субјект којем средства буду  додељена, изузев јединице локал-
не самоуправе, дужан је да најкасније до момента потписивања 
уговора са Секретаријатом достави Секретаријату две бланко ме-
нице са меничним овлашћењем уписаним у регистар код Народне 
банке Србије.

Уколико је одобрени износ средстава већи од  650.000,00 дина-
ра, а Субјект не припада јавном сектору, односно није наведен у 
акту Републике Србије којим су утврђени корисници јавних сред-
става, дужан је да у року од 20 дана од дана потписивања  уговора 
достави Секретаријату банкарску гаранцију или авалирану ме-
ницу пословне банке у вредности износа додељених средстава, 
са роком важности најмање 6 месеци од рока завршетка Пројекта. 
Уколико Корисник не достави средство обезбеђења у утврђеном 
року,  сматраће  се да му средства нису додељена.

За све детаљније информације Субјекти се могу обратити лично у 
просторијама Секретаријата, позивом на следеће бројеве телефона: 
021/487-47-20, 021/487-47-26, 021/487-43-27, као и путем електрон-
ске поште на e-mail: dragan.buric@vojvodina.gov.rs   e-mail: miodrag.
zakic@vojvodina.gov.rs  и e-mail: verica.nadjalin@vojvodina.gov.rs

ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА
Смиљка Јовановић

146.

На основу Финансијског плана и програма рада за 2018. го-
дину и Одлуке о расписивању Конкурса  број 51/2018 од дана 
06.02.2018. године, Завод за равноправност полова расписује:

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА  У ОБЛАСТИ

РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА
СА ЦИЉЕМ  УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА

ПРИПАДНИЦА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Завод за равноправност полова додељује бесповратна средства 
у укупном износу oд 2.500.000,00 динара (словима: двамилионаи-
петстотинахиљададинара) предвиђена Финансијским планом и 
програмом рада Завода за равноправност полова за 2018. годину 
– Подстицајни програми.

Средства се додељују удружењима грађана/удружењима жена 
са територије АП Војводине која испуњавају услове, а баве се 
унапређењем положаја жена и равноправности полова. 

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:

- унапређење положаја жена припадница националних 
мањина које живе на територији АП Војводине као и ус-
постављање „моста“ између земаља матица национал-
них мањина (које су чланице ЕУ) и Републике Србије,

- организовање обука, едукација, скупова и других актив-
ности са циљем унапређења области равноправности по-
лова, као и унапређења положаја припадница национал-
них мањина које живе на територији АП Војводине,

- подршка пројектима којима се подстиче економско ос-
наживање и едукација жена, припадница националних 
мањина које живе на територији АП Војводине,

- подршка пројектима и активностима којима се уна-
пређује сарадња цивилног и јавног сектора у области 
равноправности полова,

- подршка пројектима и активностима којима се јачају ка-
пацитети удружења грађана/удружењима жена, нарочито 
удружења чији су програми усмерени на унапређење по-
ложаја жена припадница националних мањина које живе 
на територији АП Војводине,

- подршка пројектима којима се афирмише стваралаштво 
жена припадница националних мањина које живе на те-
риторији АП Војводине,

- подршка пројектима којима се промовише родна равноп-
равност, нарочито јавним акцијама и кампањама за поди-
зање свести о теми родне равноправности, као и елими-
нисању предрасуда и стереотипа о улози жена и мушка-
раца у породици и друштву, са акцентом на унапређење 
положаја жена припадница националних мањина.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа имају регистрована удружења грађана/уд-
ружења жена са територије АП Војводине која својим 
програмима афирмишу и подстичу циљеве конкурса,

2. Подносилац може аплицирати само са једним пројек-
том, у висини тражених средстава до 300.000,000 динара 
(словима: тристотинехиљададинара),
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3. Удружења грађана/удружења жена са територије АП 
Војводине која нису испунила раније уговорену обавезу, 
а уговорена обавеза је истекла према Заводу за равноп-
равност полова, изузети су од права на доделу средстава.

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:

- Фотокопију решења о регистрацији,
- Фотокопију потврде о пореском идентификационом 

броју,
- Фотокопију ОП обрасца (оверени потписи лица овлашће-

них за заступање),
- Фотокопија Статута  удружења  у коме је утврђено да се 

циљеви удружења остварују у области у којој се програм 
реализује, 

- уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашће-
ног лица конкурсни образац уз опис пројекта (3 пример-
ка),

- буџет пројекта.

Пријаве на конкурс, са припадајућом документацијом, дос-
тављају се у затвореној коверти на адресу: Завод за равноправ-
ност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6/IV, поштом 
или лично на горе наведену адресу са назнаком „Конкурс за до-
делу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима 
жена за финансирање пројеката у области равноправности полова 
са циљем унапређења положаја жена припадница националних 
мањина на територији АП Војводине” са ознаком Не отварати.

Конкурсна документација може се преузети на сајту Завода за 
равноправност полова http://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/ 

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од 
стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Кон-
курса.

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Одлуку о додели средстава за финансирање пројеката доноси 
директорка Завода за равноправност полова на предлог Комисије.

Одлука о додели средстава по истеку Конкурса биће објављена 
на сајту Завода, након чега  се подносилац пријаве, коме су одо-
брена средства, позива да потпише уговор. Уколико се подноси-
лац пријаве не одазове позиву за потписивање уговора у року од 
15 дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће 
се да је одустао од реализације пројекта. 

Конкурс је отворен до 22.02.2018. године.

Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса 
могу се добити у Заводу за равноправност полова на телефо-
не: 021/66 15 133, 021/66 15 177 или путем мејл адресе: zavod.
ravnopravnost@gmail.coм

ДИРЕКТОРКА ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Диана Миловић,с.р.
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” 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: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.rs

С А Д Р Ж А Ј

ОПШТИ ДЕО

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

121. Правилник о додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице за фи-
нансирање и суфинансирање основних и средњих 
школа у АПВ које реализују двојезичну наставу;

122. Правилник о додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице за  су-
финансирање програма и пројеката у области јачања 
језичких компетенција ученика основних и средњих 
школа у АП Војводини;

123. Правилник о измени Правилника о условима регре-
сирања превоза ученика средњих школа у Аутоном-
ној покрајини Војводини.

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

124. Одлука о допуни Одлуке о образовању одбора за 
обележавање стогодишњице присаједињења Војво-
дине Краљевини Србији 1918 -2018. године;

125. Решење о постављењу за вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за енергетику, грађеви-
нарство и саобраћај;

126. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени 
Статута Покрајинског завода за социјалну заштиту;

127. Решење о давању сагласности на Програм рада По-
крајинског завода за социјалну заштиту за 2018. го-
дину;

128. Решење о давању сагласности на Програм рада Пе-
дагошког завода Војводине за 2018. годину;

129. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Педагошког завода Војводине за 2018. годину;

130. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад 
за 2018. годину;

131. Решење о давању сагласности на Програм рада Цен-
тра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 
2018. годину;

132. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Музеја Војводине за 2018. годину;

133. Решење о давању сагласности на Програм рада Му-
зеја Војводине за 2018. годину;

134. Решење о давању сагласности на Годишњи програм 
пословања Јавног предузећа за просторно и урба-
нистичко планирање и пројектовање „Завод за урба-
низам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину;

135. Решење о давању сагласности на Програм рада Гале-
рије ликовне уметности поклон збирке Рајка Маму-
зића за 2018. годину;

136. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка 
Мамузића за 2018. годину;

137. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима;

138. Решење о именовању председнице и чланова Уп-
равног одбора Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима;

139. Решење о именовању председика и чланова Савета 
Покрајинског фонда за развој пољопривреде;

140. Решење о именовању председика и чланова Надзор-
ног одбора Покрајинског фонда за развој пољоприв-
реде;

141. Решење о престанку дужности директора Градске 
библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сомбора;

142. Решење о именовању вршитељице дужности дирек-
тора Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ из Сом-
бора;

143. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-94/2018-5;

ДОО „ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

144. Одлука о именовању директора;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

145. Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског се-
кретаријата за финансије у 2018. години за учешће 
у суфинансирању пројеката који се финансирају из 
фондова Европске уније;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

146. Конкурс за доделу средстава удружењима грађана/ 
удружењима жена за финансирање пројеката у об-
ласти равноправности полова са циљем унапређења 
положаја жена националних мањина на територији 
АП Војводине;
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