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OPШTI DEO
924.
На основу чланова 15. и 16. став 2, а у вези с чланом 40. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017 и
24/2019), покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, доноси:
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ
ПОДСТИЦАЊА САРАДЊЕ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И
ПРИВРЕДЕ
I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА
Члан 1.

предузеће мора бити основано као предузеће које обавља
делатност од општег интереса, а које је основала Република
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у складу с важећим Законом о јавним предузећима;
- измирене доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу с прописима Републике Србије;
- да није под изреченом мером забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања јавног конкурса, односно у време подношења пријаве;
- да није у претходном поступку стечаја или ликвидације.
Члан 4.
Секретаријат ће финансирати сарадњу научноистраживачких
организација и привреде, на основу исплаћених фактура или уговора, као доказа о реализованим пословима -куповини производа/ услуга научноистраживачких организација од стране привредних друштава, односно јавних предузећа.
II

Овим правилником утврђује се циљ Програма, предмет финансирања, услови за учешће, мерила и поступак предлагања и
избора кандидата за учешће у Програму подстицања сарадње
научноистраживачких организација и привреде, које финансира
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат).

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА
ПОДСТИЦАЊА САРАДЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРИВРЕДЕ

Финансијска средства за ову намену предвиђена су буџетом
АП Војводине, а обим средстава утврђује се финансијским планом Секретаријата.

За финансирање овог Програма, Секретаријат за текућу годину
расписује јавни конкурс у коме се подносиоци пријава обавештавају о начину, условима и роковима за пријављивање.

Члан 2.

Пријава за учешће у Програму подноси се у виду обрасца
пријаве, чију садржину прописује Секретаријат, а која је доступна на интернет презентацији Секретаријата.

Циљ Програма подстицања сарадње акредитованих научноистраживачких организација (института, факултета, универзитета
и центара изузетних вредности), које имају седиште на територији АП Војводине, са привредним друштвима или јавним предузећима, јесте јачање позиције научноистраживачких организација кроз пословну сарадњу с привредом и промоција њихових
услуга и производа у условима тржишног пословања.
Члан 3.
Пријаве за финансирање Програма подстицања сaрадње научноистраживачких организација и привреде могу да подносе привредна друштва и јавна предузећа која испуњавају следеће услове:
- подносилац пријаве, привредно друштво, мора бити регистровано у Републици Србији у складу с важећим Законом о
привредним друштвима Републике Србије, односно јавно

Члан 5.

Члан 6.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу, пријаве које имају неисправне податке
о подносиоцу и пријаве подносиоца који не испуњавају услове
– неће се разматрати.
Члан 7.
Секретаријат образује трочлану комисију која има председника и два члана, а чији је задатак да прегледа у року пристигле
пријаве, изврши селекцију и евалуацију оних које испуњавају
прописане услове за учешће у Програму подстицања сарадње научноистраживачких организација и привреде.
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Након извршене евалуације, Комисија даје предлог, а коначну
одлуку о финансирању и висини одобрених средстава по појединачном уговору/ фактури доноси покрајински секретар.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Члан 12.

По основу Решења о одобравању, Секретаријат закључује Уговор о финансирању и подстицању сарадње научноистраживачких
организација и привреде, којим се дефинишу и ближе одређују
услови, рокови и износ средстава намењених за финансирање
конкретне реализоване сарадње између научноистраживачке организације и подносиоца пријаве.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном листу АП Војводине.

Члан 9.
Документација потребна за пријаву:
- попуњени образац пријаве у два примерка;
- извод из регистра привредних субјеката, који је издала
Агенција за привредне регистре за подносиоца пријаве,
односно акт о оснивању за јавна предузећа;
- финансијски извештај подносиоца пријаве за претходне
две године;
- уверење надлежног пореског органа да је подносилац
пријаве измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине, у склaду с прописима Републике Србије;
- уверење надлежног локалног пореског органа да је подносилац пријаве измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине, у склaду с прописима Републике Србије;
- потврда органа за регистрацију привредних субјеката
да нису под изреченом мером забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања јавног конкурса односно у време подношења пријаве и да нису у
претходном поступку стечаја или ликвидације;
- фактуре или уговор са акредитованом научноистраживачком организацијом, који садржи назив и новчану
вредност производа/услуга који су предмет куповине;
- извод рачуна којим се доказује да је исплата по основу датог
посла у целости извршена током текуће пословне године;
- изјава о тачности података наведених у приложеној конкурсној документацији.
Члан 10.
Вредност средстава која се одобрава за финансирање по појединачном Уговору износи:
- за привредна друштва: до 50% износа уговорених и исплаћених средстава
- за јавна предузећа: до 30% износа уговорених и исплаћених средстава, при чему максимални износ за исплату од стране Секретаријата износи 2.000.000,00 динара по појединачном уговору/ фактури.
Члан 11.
Одобрена средства ће се исплаћивати у целости, на начин
прецизираним Уговором о финансирању и подстицању сарадње
научноистраживачких организација и привреде, у складу с приливом средстава у Буџет АП Војводине.

III

Даном доношења престаје да важи Правилник о критеријумима за учешће у Програму сарадње научноистраживачких организација и привреде број 142-451-2919/2018-03 од 12. јула 2018.
године.
Нови Сад, 27.08.2019. године
Број: 142-451-2719/2019-01

Покрајински секретар
Проф. др Зоран Милошевић,с.р.

925.
На основу члана 16. став 1. и члана 24. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине”, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама доноси
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ПРАВИЛНИКА
1.
Ставља се ван снаге Правилник о стручном усавршавању запослених у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама („Сл. лист АП Војводине”, бр. 33/2019).
2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу Аутономне покрајине Војводине”.
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама
Број: 137-151-36/2019-04
Датум: 27. август 2019. године
Нови Сад

Покрајински секретар
Драгана Милошевић, с.р.

28. август 2019.
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ПОСЕБНИ ДЕО
926.

928.

На основу чланa 10. став 2. тачка 5. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“
(„Службени лист АПВ“, број: 53/16) и члана 32. тачка 9. и чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 28. августа 2019. године, д о н е л а је

На основу члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије за
инклузију Рома („Службени лист АПВ”, број: 8/06 и 46/17), чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 28. августа 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I
Даје се сагласност на Одлуку o расподели добити за 2018. годину ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, коју је донeo Надзорни
одбор ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, на 12. седници одржаној
30. маја 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-3/2019
Нови Сад, 28. август 2019. године

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма
рада Канцеларије за инклузију Рома за 2019. годину, број: 511/19,
коју је донео Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома на
седници, одржаној 9. августа 2019. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-46/2019
Нови Сад, 28. август 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

929.

927.
На основу члана 14. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке о
оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”,
број: 8/06 и 46/17) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 28. августа 2019. године,
д о н е л а је

На основу члана члана 58. став 1. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број: 95/18),
члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14),
а у вези са чланом 58. став 1. Закона о накнадама за коришћење
јавних добара („Службени гласник РС”, број: 95/18), Покрајинска
влада, на седници одржаној 28. августа 2019. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2019. годину, коју
је усвојио Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома, на седници одржаној 9. августа 2019. године.

Даје се сагласност на Ценовник дрвних сортимената и осталог
дрвета за огрев који је донео Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, број: V-73/47, на седници одржаној 26. јуна 2019.
године.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-26/2019
Нови Сад, 28. август 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

127 Број: 322-309/2019
Нови Сад, 28. август 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.
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930.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, издавање и употреба превода уџбеника МАТЕМАТИКА
5, за пети разред основне школе, на румунском језику, аутора
Владимира Мићића, Вере Јоцковић, Ђорђа Дугошије и Вијослава Андрића, писан на румунском језику и писму, од школске
2019/2020. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-668/2019-01
Дана: 26. 08. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
Михаљ Њилаш,с.р.

931.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући KLETT д.о.о., Београд, издавање и употреба превода уџбениka ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 6 за шести разред основне школе, на мађарском
језику, ауторке Светлане Мандић, писан на мађарском језику и
писму, од школске 2019/2020. године.

28. август 2019.

бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући KLETT д.о.о., Београд, издавање и употреба превода уџбеничког комплета ФИЗИКА 6, ( Уџбеник и Збирка задатака са лабораторијским вежбама), ауторке
Марине Радојевић за шести разред основне школе, на мађарском
језику, писан на мађарском језику и писму, од школске 2019/2020.
године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-741/2019-01
Дана: 26. 08. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
Михаљ Њилаш,с.р.

933.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући KLETT д.о.о., Београд, издавање и употреба превода уџбеника СВЕТ ОКО НАС 2, за други
разред основне школе, (уџбеник из два дела) аутора Зорана Б.
Гаврића и Драгице Миловановић, за наставни предмет Свет око
нас, за други разред основне школе, писан на словачком језику и
писму, од школске 2019/2020. године.
II

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.

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

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-740/2019-01
Дана: 26. 08. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
Михаљ Њилаш,с.р.

932.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-

Број: 128-61-699/2019-01
Дана: 27. 08. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
Михаљ Њилаш,с.р.

934.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је

28. август 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ

бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је

I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, издавање и употреба превода уџбеника ГЕОГРАФИЈА 5, за
пети разред основне школе, на румунском језику, аутора Јелене
Ћалић, Милутина Тадића и Милована Миливојевића, писан на
румунском језику и писму, од школске 2019/2020. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-695/2019-01
Дана: 27. 08. 2019. године

Број 37 - Страна 2001

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
Михаљ Њилаш,с.р.

935.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-

РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући KLETT д.о.о., Београд, издавање и употреба превода уџбеника ЛИКОВНА КУЛТУРА 2, уџбеник за други разред основне школе, на русинском језику, ауторке др Сање Филиповић за наставни предмет Ликовна култура, за
други разред основне школе, писан на русинском језику и писму,
од школске 2019/2020. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-698/2019-01
Дана: 27. 08. 2019. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály
Михаљ Њилаш,с.р.

Страна 2002 - Броj 37

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

28. август 2019.

28. август 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 37 - Страна 2003

Страна 2004 - Броj 37

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

28. август 2019.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

Редни број

ОПШТИ ДЕО

928.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ

929.

924.

Правилник о критеријумима за учешће у програму
подстицања научноистраживачких организација и
привреде;

1997

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
925.

Одлука о стављању ван снаге Правилника о стручном усавршавању запослених у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама;

931.

ПОСЕБНИ ДЕО

926.
927.

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2018. годину ЈВП „Воде Војводине“,
Нови Сад;
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2019. годину;

932.
933.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

934.
1999
1999

Страна

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Програма рада Канцеларије за инклузију
Рома за 2019. годину;
Решење о давању сагласности на Ценовник дрвних
сортимената и осталог дрвета за огрев;

1999
1999

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
930.

1998

Предмет

935.

Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 5, за пети разред основне
школе, писан на румунском језику и писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 6, за шести
разред основне школе, писан на мађарском језику и
писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Физика 6, за шести разред
основне школе, на мађарском језику;
Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Свет око нас 2, за други разред основне
школе, писан на на словачком језику и писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 5, за пети разред основне
школе, писан на румунском језику и писму;
Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 2, за други разред основне школе, на русинском језику.

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
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