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OPШTI DEO
337.
На основу члана 33. став 1. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/14) и члана 8. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,бр.23/14,
12/20 и 14/20 –аутентично тумачење), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА
ЗА ПОСЛАНИКЕ
У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

3. Изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине спровешће органи за спровођење избора
на основу одредаба Покрајинске скупштинске одлуке о
избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине
Војводине.
4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
101 Број: 20-10/2020-01
Нови Сад, 3. март 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

1. Расписујем изборе за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине за 26. април 2020. године
2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 4.
марта 2020. године.

ПОСЕБНИ ДЕО
338.
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 ИСТОРИЈА 6, Уџбеник за
шети разред основне школе са одабраним историјским изворима,

аутора Јелене Јеврић, Емине Живковић, Љиљане Недовић, Радомира Ј. Поповића и Ивана Коматине, на русинском језику, писан
на русинском језику и писму, од школске 2020/2021. 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: 128-61-10/2020-01
Дана: 02. 03. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш/
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OGLASNI DEO
339.

IV НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

На основу члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14-др.
одлука, 37/16, 29/17 и 24/19) у вези са чланом 11. и 24. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2020. годину („Службени лист АПВ“, број 54/19 и 12/20-ребаланс),
а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о додели
буџетских средстава за унапређивање положаја националних
мањина – националних заједница и развој мултикултурализма
и толеранције („Службени лист АПВ“ број 8/19), Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице расписује
КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КВИЗ ТАКМИЧЕЊА
„КОЛИКО СЕ ПОЗНАЈЕМО“
– ЧЕТРНАEСТИ ЦИКЛУС У 2020. ГОДИНИ
Конкурс се расписује за организацију квиз такмичења
потпројекта „Колико се познајемо“ – четрнаести циклус, квиз
такмичење о култури и историји националних заједница Војводине.
Конкурс се расписује на укупан износ од 1.500.000,00 динара.
I ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

• Пријаве се подносе у једном примерку, искључиво на
конкурсним обрасцима Секретаријата;
• Конкурсна документација се може преузети од 3. марта
2020. године у просторијама Секретаријата или на web
адреси www.puma.vojvodina.gov.rs
• Подносилац може поднети само једну пријаву на Конкурс;
• Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на
језику националне заједнице који је у службеној употреби у Аутономној покрајини Војводини;
• Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (зграда Покрајинске владе) или се упућују поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
Са назнаком: ЗА КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КВИЗ
ТАКМИЧЕЊА „КОЛИКО СЕ ПОЗНАЈЕМО“ – ЧЕТРНАЕСТИ
ЦИКЛУС У 2020. ГОДИНИ
• Конкурс је отворен до 11. марта 2020. године.

Средства се додељују за организацију такмичења у четири
центра у АП Војводини.

V ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О
ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Термини одржавања такмичења су у периоду од 23. до 27. марта
2020. године.

• Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице;
• Комисија неће узимати у разматрање неблаговремене и
непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве
које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве
исписане нечитко или графитном оловком, као ни пријаве које нису предмет Конкурса;
• Приликом одлучивања о избору организатора такмичења у обзир ће се узимати географски аспект тј. географски распоред пријављених учесника квиз такмичења;
• Комисија неће узимати у разматрање пријаве подносилаца којима су додељена средства по основу претходних
конкурса Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима;
• Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве,
по потреби, затражи додатну документацију и информације или изађе на лице места, односно да за доделу средстава одреди испуњење додатних услова;
• Решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, на основу предлога конкурсне комисије;
• Пријаве и приложена документација се подносиоцима не
враћају;
• Са подносиоцима пријава којима су одобрена средства,
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице ће закључити уговор о финасирању активности по основу
кога ће средства бити исплаћена.
• Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Секретаријата по окончању Конкурса.

II УСЛОВИ КОНКУРСА
• На конкурс се могу пријавити корисници jaвних средстава - јединице локалне самоуправе и установе образовања
и културе са територије АП Војводине;
• Организатор такмичења је дужан да за потребе такмичења обезбеди следеће:
o Затворени објекат за организацију такмичења са капацитетом од најмање 70 особа;
o Озвучење;
o Расвету;
o Техничку службу за потребе такмичења;
o Обезбеђење и хигијену;
o Закуску за учеснике;
o Активности медијске промоције.
III ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Јавне набавке
Корисник средстава из овог Конкурса ће се сматрати
наручиоцем у смислу Закона о јавним набавкама, уколико је:
1) државни орган, орган аутономне покрајине и орган локалне самоуправе;
2) правно лице основано у циљу задовољавања потреба у
општем интересу, које немају индустријски или трговински карактер, уколико је испуњен неки од следећих услова:
(1) да се више од 50 % финансира из средстава наручиоца;
(2) да надзор над радом тог правног лица врши наручилац;
(3) да више од половине чланова органа надзора или органа управљања тог правног лица именује наручилац.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály s.k.,
(Михаљ Њилаш с.р.)

3. март 2020.
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На основу члана 11. раздео 13, чл. 22, 23, 24. став 4. чл. 26,
27. и 28. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“,
54/2019 и 12/2020) и члана 3. Правилника о критеријумима
за финансирање пројекатa који се бави истраживачкоуметничким стваралаштвом у пољу уметности c територије АП
Војводине, Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
КОЈИ СЕ БАВЕ ИСТРАЖИВАЧКО-УМЕТНИЧКИМ
СТВАРАЛАШТВОМ
У ПОЉУ УМЕТНОСТИ, С ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2020. ГОДИНИ
1.
Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат)
финансираће пројекте за развој науке, ради повећања
научноистраживачких капацитета унапређивања стваралаштва
у пољу уметности, које подносе акредитоване високошколске
установе које обављају научноистраживачку делатност, и које имају
акредитован студијски програм из поља уметности с територије
АП Војводине, у складу са Законом у високом образовању и
Законом о науци и истраживањима. Финансијска средства за ову
намену предвиђена су буџетом АП Војводине, а обим средстава
утврђује се финансијским планом Покрајинског секретаријата за
високо образовање и научноистраживачку делатност.
Приоритетне области истраживања:
- примењене уметности (науке о примењеним уметностима; примењено стваралаштво и дизајн);
- музичка уметност (науке о музичкој уметности; музичко
стваралаштво; музичко извођаштво);
- ликовне уметности (науке о ликовним уметностима; ликовно стваралаштво);
- драмске уметности (науке о драмским уметностима;
драмско и аудио визуелно стваралаштво);
- примењене области из научног истраживања примењеног на интердисциплинарне области у којима
постоји уметничка компонента: пројекти из области
рестаурације и конзервације (очување културног
наслеђа),
- архитектура (истраживање архитектонског стваралаштва).
За ове намене, финансијским планом Секретаријата планирано
је да се издвоји укупно 6.000.000,00 динара, при чему је
максималан износ по пројекту – 500.000,00 динара.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу с могућностима
буџета АП Војводине.
3.
Конкурс је отворен од датума расписивања конкурса до 03.
априла 2020. године.
4.
Пријаву с предлогом пројекта подносе акредитоване
високошколске установе које обављају научноистраживачку
делатност, и које имају акредитован студијски програм из поља
уметности с територије АП Војводине, у складу са Законом о
високом образовању и Законом о науци и истраживањима, уз
сагласност наставно-научног већа. Уколико реализација пројекта
подразумева учешће више институција, уз пријаву се доставља
сагласност наставно-научног већа свих учесница на пројекту.
Рок за реализацију пројекта јесте најдуже 12 месеци.
Пријаве и потребна документација подносе се у затвореној
коверти, с назнаком „за учешће на јавном конкурсу за
финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким
стваралаштвом у пољу уметности”, на адресу:
Покрајински секретаријат за
научноистраживачку делатност.

високо

образовање

и

Булевар Михајла Пупуна 16
21108 Нови Сад
Образац пријаве може се преузети на интернет страници
Секретаријата (http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) и
доставља се у два примерка и у електронској форми.
На поменутој интернет страници налази се и текст Правилника
о критеријумима за финансирање пројеката који се баве
истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности.
Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу
с јавним конкурсом и Правилником о критеријумима за
финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким
стваралаштвом у пољу уметности.
Контакт особа за додатне информације:
др Клара Тотх-Глемба, саветник
број телефона: 021/487- 45-64
имејл: Klara.TothGlemba@vojvodina.gov.rs.

Страна 808 - Броj 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

3. март 2020.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

OПШТИ ДЕО
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
337.

Одлука о расписивању избора за посланике у
Скупштину Аутономне покрајине Војводине;

805

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
338.

Решење о одобрењу за издавање и употребу превода
уџбеника Историја 6, за шести разред основне школе, писан на русинском језику и писму;

805

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
339.

Конкурс за организацију квиз такмичења „Колико се
познајемо“-четрнаести циклус у 2020. години;

806

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ
340.

Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве
истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу
уметности, с територије АП Војводине у 2020. години.

807

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
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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

