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OPШTI DEO
513.
На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14), члана
27.став 9. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број: 72/11,
88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16,113/17 и 95/18) Покрајинска
влада, на седници одржаној 27. маја 2020. године, донела је
OДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ СТАНОВА
ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ
Члан 1.
У Одлуци о одређивању станова за службене потребе („Службени лист АП Војводине“, број: 15/2002, 9/2005, 4/2006 и 34/2018),
у члану 2. став 1. на крају реченице тачка се замењује тачка запетом и додају се тачке 17) и 18) које гласе:
„17) гарсоњера бр. 7, спрат II, површина од 26 м2, улица Браће
Могин број 4, улаз број 12, у Новом Саду;
18) гарсоњера бр. 8, спрат II, површина од 26 м2, улица Браће
Могин број 4, улаз број 12, у Новом Саду.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број студената држављана Републике Србије који могу уписати прву годину основних струковних,
академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, на факултетима у саставу
Универзитета у Новом Саду, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у школској 2020/2021. години.
Члан 2.
Укупан број студената из члана 1. ове одлуке и студената који
се уписују по афирмативним мерама:
Студената са инвалидитетом;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 360-6/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

36. ст. 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. маја 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ,
АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА,
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Студената припадника ромске националности;
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мирови

514.
На основу члана 99. став 3. и члана 137. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број: 88/2017, 27/18-др.
закон, 73/2018, 67/19, 6/20-др. закон и 6/20- др. закон) и чл. 35. и

Држављана Републике Србије који су завршили средњу школу
у иностранству у школској 2020/2021. години јесте 5.584 студента.
Члан 3.
Број студената за упис у прву годину основних струковних,
академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу
Универзитета у Новом Саду, у школској 2020/2021. години је:
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ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ, АКАДЕМСКЕ И
ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ

ФАКУЛТЕТ

Број студената који се
финансирају из
буџета

27. мај 2020.

Студенти који се уписују на основу афирмативних
мера

1) Студенти
са инвалидитетом

Буџет

2) Студенти
ромске националности

3) Држављани РС који
су завршили
средњу школу у
иностранству

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

565

6

6

6

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

544

5

5

5

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

225

2

2

2

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

177

2

2

2

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

415

4

4

4

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

1483

15

15

15

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

489

5

5

5

ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

693

7

7

7

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

154

2

2

2

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

110

1

1

1

 ЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУТ
ПИН”

244

2

2

2

 АКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСФ
ПИТАЊА

163

2

2

2

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

112

1

1

1

 ЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСУ
КОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ

45

1

1

1

УКУПНО

5.419

55

55

55

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 612-111/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

515.
На основу члана 99. став 3. и члана 137. став 1. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број: 88/17, 27/18, др. закон,
73/2018, 67/19,6/20-др. закон и 6/20- др. закон) и чл. 35. и 36. ст. 2.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. маја 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА,
КОЈE СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић515.

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број студената држављана Републике Србије који се могу уписати у прву годину мастер академских
студија и докторских академских студија које се финансирају из
буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу
Универзитета у Новом Саду, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2020/2021. години.
Члан 2.
Укупан број студената који се могу уписати у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија које се
финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, јесте 2.835 студената.

27. мај 2020.
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БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА, ПО ФАКУЛТЕТИМА:
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Број студената који се финансирају из буџета

ФАКУЛТЕТ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

120

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

319

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

123

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

45

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

10

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

979

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

181

ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

418

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

128

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

79

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН”

87

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

31

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

30

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ

25

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ НА НИВОУ УНС

2

УКУПНО

2.574

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Број студената који се финансирају из буџета

ФАКУЛТЕТ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

30

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

3

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

27

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

0

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

25

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

67

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

6

ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

42

AKAДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

18

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

5

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

5

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

8
УКУПНО

241

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Број студената који се финансирају из буџета

ФАКУЛТЕТ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

18
УКУПНО

18

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Број студената који се финансирају из буџета

ФАКУЛТЕТ
2

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
УКУПНО

2

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УКУПНО: 2.835.
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Члан 3.

Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске
националности, која су применом афирмативних мера уписала
и завршила основне студије у статусу студента чије су студије
финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине, у прву
годину студијских програма мастер академских студија који
се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на
Универзитету у Новом Саду и факултетима у његовом саставу
на којима су завршили те студије, у школској 2020/2021. години
уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије
лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне
мањине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 612-109/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

27. мај 2020.

ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
У ВИСОКИМ ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,
У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број студената држављана Републике Србије, који могу уписати прву годину студијских програма
основних струковних студија у високим школама струковних
студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2020/2021. години.
Члан 2.
Укупан број студената из члана 1. ове одлуке, као и студенaта
који се уписују по афирмативним мерама:
1) студената са инвалидитетом;
2) студената припадника ромске националности;
3) држављана Републике Србије који су завршили средњу
школу у иностранству;

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

у школској 2020/2021. години јесте 851.

516.
На основу члана 99. став 3. и члана 137. став 1. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, брoj: 88/17, 27/18 – др. закон, 73/2018, 67/19, 6/20- др. закон и 6/20-др.закон), као и чл. 35. и
36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 27. маја 2020. године, донела је

Висока школа струковних студија
чији је оснивач АП Војводина
1. Висока техничка школа струковних
студија у Новом Саду

Број студената који се
финансирају из
буџета
170

2. Висока техничка школа струковних
студија у Суботици

160

3. Висока техничка школа струковних
студија у Зрењанину

105

4. Висока пословна школа струковних
студија у Новом Саду

75

5. Висока школа струковних студија
за образовање васпитача у Новом Саду

80

6. Висока школа струковних студија
за образовање васпитача у Кикинди

50

7. Висока школа струковних студија
за васпитачe и пословне информатичаре
– Сирмијум у Сремској Митровици

60

8. Висока школа струковних студија
за образовање васпитача и тренера у Суботици

55

9. Висока школа струковних студија
за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу

60

УКУПНО

815

Члан 3.
Број студената за упис у прву годину основних струковних
студија на високим школама струковних студија:

Студенти који се уписују на основу афирмативних мера
1) Студенти са
инвалидитетом

2) Студенти
ромске националности

3)Држављани
РС који су завршили средњу школу у
иностранству

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

12

12

12

27. мај 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Члан 4.

Члан 3.

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

Додела средстава из члана 1. овог правилника спроводи се путем јавног конкурса који расписује Секретаријат најмање једном
годишње; средства се путем јавног конкурса могу доделити удружењима из члана 1. став 1. овог правилника, уписаним у регистар
надлежног органа за програме који се реализују на територији
Аутономне покрајине Војводине.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 612-108/2020
Нови Сад, 27. мај 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

517.
На основу чл. 16, 24. и 35. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒
др. одлука, 37/16, 29/17 и 24/19), чл. 11. и 24. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19, 12/20, 19/20, 22/20
и 25/20), у вези с чланом 12. став 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС”, број 25/19) и чланом 38. Закона
о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 – други
закон и 99/11 – др. закон), покрајински секретар за здравство доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА ЗДРАВСТВО УДРУЖЕЊИМА
ЗА ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
Овим правилником уређују се поступак и критеријуми за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство (у даљем
тексту: Секретаријат), за финансирање реализације програма или
за обезбеђење недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују хуманитарне и стручне организације, савези
и удружења на пословима развоја здравствене заштите у 2020. години, као и начин спровођења јавног конкурса за избор програма
и права и обавезе корисника средстава чији се програм финансира, односно суфинансира.
Средства из става 1. овог члана планирана су чланом 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/19,
12/20, 19/20, 22/20 и 25/20), у разделу 08 Покрајински секретаријат
за здравство, за реализацију програмске активности 18031004 Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и
удружењима у оквиру Програма 1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог правилника додељују се за финансирање реализације програма или за обезбеђење недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса, које реализују хуманитарне и стручне организације, савези и удружења у
на пословима развоја здравствене заштите, а којима се: доприноси
превенцији хроничних незаразних болести и превенцији малигних болести; превенцији заразних болести; унапређивању и очувању здравља деце и младих, репродуктивног здравља, здравља
старих лица, особа са инвалидитетом и маргинализованих група
становништва; пружа подршка оболелима од малигних болести;
унапређује ментално здравље; промовишу и популаришу здрави
стилови живота и друге активности усмерене на развој здравствене заштите и унапређивања здравља.

Средства из члана 1. овог правилника не додељују се: физичким лицима, индиректним корисницима буџета Аутономне покрајине Војводине, привредним субјектима и другим корисницима чије је финансирање уређено актима које доносе или на њих
дају сагласност Скупштина Аутономне покрајине Војводине или
Покрајинска влада.
Члан 4.
Јавни конкурс из члана 3. овог правилника објављује се у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, у јавном
гласилу које покрива целу територију Аутономне покрајине
Војводине, на интернет страници Секретаријата www.zdravstvo.
vojvodina.gov.rs и огласној табли Секретаријата.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи
од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Члан 5.
Јавни конкурс из члана 3. овог правилника садржи податке о
акту на основу ког се расписује јавни конкурс, област од јавног
интереса која се подстиче или подржава, податке о висини укупних средстава која се додељују по јавном конкурсу, програм
односно пројектни задатак и рок за његов завршетак, податке о
кругу могућих учесника на јавном конкурсу, начину и року за
подношење пријава на јавни конкурс, критеријумима и мерилима за оцену пријава, обавезној документацији која се подноси
уз пријаву, као и друге податке који су од важни за спровођење
јавног конкурса.
Јавни конкурс може да садржи податак о максималном износу
средстава која се додељују удружењу грађана путем јавног конкурса и о броју пријава које на јавни конкурс може поднети удружење грађана.
Члан 6.
Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве чију
садржину утврђује Секретаријат (један примерак). Образац
пријаве садржи податке о подносиоцу предлога програма, податке о програму и потребним финансијским средствима за реализацију.
Уз пријаву из става 1. овог члана, прилаже се следећа обавезна документација: фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица
овлашћених за заступање).
Члан 7.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднела овлашћена лица, пријаве које нису поднете на утврђеном
обрасцу и пријаве које нису предмет јавног конкурса ‒ неће се
разматрати.
Члан 8.
Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи комисија коју образује покрајински секретар за здравство, решењем
којим се утврђују састав и задаци комисије.
Комисија из
става 1. овог члана има председника и два члана, који се именују
из реда запослених у Секретаријату; комисија ради и одлучује у
пуном саставу и о свом раду води записник.
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Комисија одлуке доноси већином од укупног броја чланова.
Комисија на првој седници бира председника комисије који координира радом комисије и води седнице.
Чланови комисије – након доношења решења уз става 1. овог члана
– потписују изјаву којом потврђују да у предметном конкурсу немају
приватни интерес у вези с радом и одлучивањем комисије, односно
спровођењем конкурса (изјава о непостојању сукоба интереса). Изјавом о непостојању сукоба интереса члана комисије потврђује се да
он или чланови његове породице (брачни или ванбрачни друг, дете
или родитељ) нису запослени или члан органа удружења које учествује у предметном конкурсу или било ког другог удружења повезаног
на било који начин с тим удружењем, односно да у односу на та удружења нема било који материјални или нематеријални интерес, супротан јавном интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса.
Лица именована у комисију из става 1. овог члана не могу предузимати радње у својству члана комисије пре него што потпишу
изјаву из става 4. овог члана.
Уколико у току поступка јавног конкурса члан комисије сазна
да се налази у сукобу интереса дужан је да о томе одмах обавести остале чланове комисије, да се изузме из даљег рада комисије
и да о томе без одлагања обавести писаним путем покрајинског
секретара за здравство, који предузима потребне мере како не би
било штетних последица у даљем току поступка јавног конкурса,
укључујући именовање новог члана у комисију као замену када
утврди постојање сукоба интереса.
Члан 9.
Програме на јавном конкурсу ‒ који се бодују с највише 100
бодова ‒ процењује и вреднује комисија, применом следећих критеријума и доделом одговарајућег броја бодова:
Према референцама програма за област у којој се реализује
(укупно највише 30 бодова):
- јасно формулисани циљеви и циљне групе и повезаност
циљева и активности (највише 10 бодова);
- дужина трајања програма (највише пет бодова);
- број директних корисника пројекта/програма (највише
10 бодова);
- могућност развијања пројекта/програма и његова одрживост (највише пет бодова).
Према циљевима који се постижу реализацијом програма –
обим задовољавања јавног интереса (укупно највише 40 бодова):
- процена доприноса унапређивању развоја здравствене
заштите и заштите здравља (највише 20 бодова);
- процена доприноса унапређивању положаја циљне групе (највише 20 бодова).
Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања програма из других извора (укупно највише 25 бодова):
- процена економичности буџета програма и усклађености буџета с планираним активностима (највише 10
бодова);
- висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава на која се јавни конкурс односи (највише
10 бодова);
- степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора (највише 5 бодова).
4. Према ефикасности коришћења средстава и одрживости ранијих програма (највише 5 бодова) уколико су раније коришћена
средства Секретаријата и испуњене уговорне обавезе.
Бодови према критеријумима из тачке 4. овог члана неће се додељивати пријавама подносилаца с којима је Секретаријат у претходне две године раскинуо уговор због ненаменског трошења
буџетских средстава.
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Члан 10.

Комисија сачињава листу вредновања и рангирања пријављених програма на јавни конкурс применом критеријума из члана
9. овог правилника, у року који не може бити дужи од 60 дана од
дана истека рока за подношење пријава.
Листa из става 1. овог члана објављујe се на интернет страници
Секретаријата и учесници јавног конкурса имају право увида у
поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна
дана од дана њеног објављивања.
На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право
приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.
Образложену одлуку о приговору учесника јавног конкурса на
листу из става 1. овог члана доноси комисија у року од најдуже 15
дана од дана његовог пријема.
Члан 11.
Одлуку о избору програма и висини средстава решењем које
је коначно, покрајински секретар за здравство ‒ у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине
доноси у року од најдуже 30 дана од дана истека рока за подношење приговора из члана 10. став 3. овог правилника.
Решење из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Секретаријата.
Члан 12.
На основу решења из члана 11. овог правилника, Секретаријат
и корисник средстава закључују уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.
Корисник средстава, приликом закључења уговора из става 1.
овог члана, дужан је да ‒ као гаранцију уредног извршења својих
уговорних обавеза ‒ Секретаријату преда меничну изјаву с бланко меницом и овлашћењем и оверену фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица од стране пословне банке, на дан
закључења уговора.
У случају да корисник средстава не изврши или да делимично изврши уговорне обавезе, Секретаријат ће попунити меницу
укупним износом новчаног дуговања корисника средстава на дан
попуњавања као „меницу са доспећем по виђењу”, с клаузулом
„без протеста”, коју ће активирати ради наплате.
Секретаријат је обавезан да меницу врати удружењу грађана
након реализације предмета уговора у целости уколико је не искористи у складу са ставом 2. овог члана.
Члан 13.
Секретаријат преноси додељена средства на основу уговора из
члана 12. овог правилника на рачун корисника средстава у складу
с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине.
Члан 14.
Средства додељена по јавном конкурсу корисници средстава могу користити искључиво за намене за које су додељена и у
обавези су да изврше повраћај неутрошених средстава. Уколико
буде утврђено да корисник средстава по јавном конкурсу није користио средства наменски, Секретаријат ће затражити повраћај
пренетих средстава са законском затезном каматом, рачунајући
од дана уплате до дана поврата додељених средстава.
Средства из става 1. овог члана подлежу контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског
и законитог коришћења средстава, коју обавља служба буџетске
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инспекције Аутономне покрајине Војводине и којој је корисник
средстава дужан да омогући несметану контролу наменског и
законитог коришћења средстава по предмету уговора код корисника средстава.
Члан 15.
Удружења грађана – корисници средстава по јавном конкурсу
‒ дужни су да, након завршетка реализације програма, Секретаријату поднесу периодични и завршни наративни и финансијски
извештај о коришћењу средстава на обрасцу коју прописује Секретаријат, у роковима утврђеним закљученим уговором који
садржи документацију коју су оверила одговорна лица.
Реализацију уговора Покрајински секретаријат за здравство
прати у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од
јавног интереса која реализују удружења (‘’Службени гласник
РС’’, број 16/18).
Секретаријат може с циљем праћења реализације програма
реализовати мониторинг посете (најављене или ненајављене).
За програме који трају дуже од шест месеци и чија је вредност
одобрених средстава већа од 500.000,00 динара и програме који
трају дуже од годину дана, Секретаријат реализује најмање једну
мониторинг посету у току трајања програма.
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Члан 16.

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да у свим
јавним публикацијама и приликом објављивања о програмима
који се финансирају по јавном конкурсу наведу да је у њиховом
финансирању учествовала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за здравство.
Члан 17.
Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2019. години број: 138-401-3242/2019 од 9. априла
2019. године (‘’Службени лист АПВ’’, број 17/19).
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
Број: 138-110-1/2020
Дана: 22. маја 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА ЗДРАВСТВО
проф. др Зоран Гојковић, с.р.

OGLASNI DEO

518.
На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – други
пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/19), Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и
покрајинских признања (,,Сл. Лист АП Војводине’’, бр. 54/2018),
члана 3. Покрајинске уредбе о поступку за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин’’ (,,Сл. Лист АП
Војводине’’, бр. 6/2019), Комисија за доделу Покрајинске награде
и покрајинских признања упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
,,МИХАЈЛО ПУПИН’’
Комисија за доделу Покрајинске награде и покрајинских признања упућује јавни позив свим заинтересованим правним и физичким лицима да поднесу предлог за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин’’, која се додељује 25.
новембра 2020. године, као највише признање физичком лицу за
дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне резултате у свим
областима стваралаштва, чиме је дат трајан допринос развоју Аутономне покрајине Војводине.
Право предлагања кандидата за доделу Награде Аутономне
покрајине Војводине ,,Михајло Пупин’’ имају правна и физичка
лица.

Право на Награду Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло
Пупин’’ може бити физичко лице за дугогодишњи рад, лично
залагање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва,
чиме је дат трајан допринос развоју Аутономне покрајине Војводине.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем, подацима о кандидату и резултатима његовог рада чиме је дат трајан
допринос развоју Аутономне покрајине Војводине.
Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која се
после одлучивања о додели Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин’’ не враћа предлагачу.
Одлуку о додели Награде Аутономне покрајине Војводине
,,Михајло Пупин’’, доноси Комисија за доделу Покрајинске награде и покрајинских признања.
Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1. формулар – предлог за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин’’- преузима се са
сајта www.kultura.vojvodina.gov.rs
2. доказ за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне
резултате у свим областима стваралаштва, чиме је дат
трајан допринос развоју Аутономне покрајине Војводине;
3. професионална биографија
4. фотокопије НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ награда и признања.
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Рок и начин достављања предлога: Рок за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло
Пупин’’ траје до 31. августа 2020. године. Предлози се достављају
поштом препоручено са назнаком „Јавни позив за подношење
предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине
,,Михајло Пупин’’, Покрајински секретаријат за културу, јавно
информисање о односе с верским заједницама, Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Награда Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин’’
додељује се 25. новембра 2020. године.
Награда Аутономне покрајине Војводине ,,Михајло Пупин’’
додељује се у виду дипломе, уметничког предмета и у новчаном
нето износу од 200.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима.
Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање о односе с верским заједницама преко телефона 021/487-4438, или путем електронске поште: dragan.traparic@vojvodina.gov.rs
Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама
БРОЈ: 137-17-3/2020-04
ДАТУМ: 15. мај 2020. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
др Ненад Крстић

27. мај 2020.

520.
На основу члaна 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒
испр., 37/16, 29/17 и 24/19), покрајински секретар за привреду и
туризам, oбјављује
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
ПРЕДУЗЕТНИКА,МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА
ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ
ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И
СТАРИМ ЗАНАТИМА,ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ
РАДИНОСТИ У 2020. ГОДИНИ
Број:144-401-7094-1/2019-02
Члан1.
У Јавном конкурсу о додели средстава за субвенционисање
предузетника,микро и малих правних лица од интереса за развој
и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим
занатима,односно пословима домаће радиности у 2020. години,
објављеним на сајту Секретаријата, дневном листу „Дневник“
18.02.2020. године и „Службеном листу АПВ“ број 10/2020, у
ставу 4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ, речи „Секретаријат додељује средства у
укупном износу од 5.000.000,00 динара, од чега 2.500.000,00 динара за капиталне субвенције и 2.500.000,00 динара за текуће субвенције“, мењају се и гласе: „Секретаријат додељује средства у укупном износу од 7.000.000,00 динара од чега 3.500.000,00 динара за
капиталне субвенције и 3.500.000,00 динара за текуће субвенције“.
Члан 2.

519.

У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен.

На основу члaна 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒
испр., 37/16, 29/17 и 24/19), покрајински секретар за привреду и
туризам, oбјављује
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ
ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ
МАШИНА,СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ
УСЛУГА У 2020.ГОДИНИ
Број: 144-401-7088-1/2019-02
Члан1.

Потпредседник Покрајинске владе и
покрајински секретар
Иван Ђоковић

521.
На основу члaна 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒
испр., 37/16, 29/17 и 24/19), покрајински секретар за привреду и
туризам, oбјављује
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА
ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА
У 2020. ГОДИНИ
Број: 144-401-7093-1/2019-02

У Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро
и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање
трошкова набавке машина,софтвера, репроматеријала или услуга у 2020.години, објављеним на сајту Секретаријата, дневном
листу „Дневник“ 18.02.2020. године и „Службеном листу АПВ“
број 10/2020, у ставу 4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И
ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ, речи „Секретаријат
додељује средства у укупном износу од 17.000.000,00 динара, од
тога 12.000.000,00 динара за капиталне субвенције и 5.000.000,00
динара за текуће субвенције“, мењају се и гласе: „Секретаријат
додељује средства у укупном износу од 28.500.000,00 динара од тога 15.000.000,00 динара за капиталне субвенције и
13.500.000,00 динара за текуће субвенције“.

У Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим
привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2020. години, објављеним на сајту
Секретаријата, дневном листу „Дневник“ 18.02.2020. године и „Службеном листу АПВ“ број 10/2020, у ставу 3. ВИСИНА СРЕДСТАВА,
речи „Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу
од 57.000.000,00 динара,“, мењају се и гласе: „Секретаријат додељује
бесповратна средства у укупном износу од 93.781.000,00 динара“.

Члан 2.

Члан 2.

У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен.
Потпредседник Покрајинске владе и
покрајински секретар
Иван Ђоковић

Члан 1.

У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен.
Потпредседник Покрајинске владе и
покрајински секретар
Иван Ђоковић

27. мај 2020.
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522.
На основу Финансијскoг плана годишњег програма рада за
2020. годину Завод за равноправност полова расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ СОПСТВЕНОГ БИЗНИСА
Завод за равноправност полова додељује бесповратна средства
у укупном износу од 4.000.000,00 динара (словима:четиримилионадинара) предвиђена Финансијским планом и годишњим програмом рада Завода за равноправност полова за 2020. годину –
Подстицајни програми.
ЦИЉЕВИ КОНКУРСА:
- промоција бизнис планова/пословних идеја, ради унапређења
сопственог бизниса, као и пружање финасијске подршке
најбољим пословним идејама за које се процени да имају капацитет са којим би олакшали пословање.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:
1. Право учешћа на Конкурсу имају регистрована удружење
грађана и удружења жена са територије АП Војводине
2. Подносилац може конкурисати само са једним пројектом, у
висини тражених средстава до 300.000,00 динара (словима:
тристотинехиљададинара)
КРИТЕРИЈУМИ:
Комисија процењује и вреднује пројекте удружења грађана/
удружења жена применом следећих критеријума, доделом одговарајућег броја бодова:
1. Према референцама програма за област у којој се реализује
програм (укупно највише до 20 бодова);
-- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе и
повезаности циљева и активности, дужина трајања програма (до 10 бодова);
-- могућност развијања програма/пројекта и његова одрживост (до 10 бодова);
2. Према циљевима који се постижу реализацијом програма/
пројекта – допринос степену унапређивања стања у области
у којој се програм спроводи (највише 40 бодова по области
за коју је пријава поднета);
-- за област подстицаја развоја предузетничких иницијатива жена за удружења која се баве промоцијијом изабраних бизнис планова/пословних идеја и осмишљавање
маркетиншке кампање за пласирање производа или услуга на тржиште (путем реклама на телевизији/радију, на
друштвеним мрежама, гостовања на ТВ, израда пропагандног материјала…)
3. Према економичности буџета и усклађености буџета са планираним активностима (укупно највише 40 бодова)
-- процена економичности буџета пројекта и усклађености
буџета с планираним активностима до 20 бодова);
-- висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом
средстава на која се јавни конкурс односи (до 20 бодова).
ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
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- уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног
лица конкурсни образац уз опис пројекта (3 примерка)
- Фотокопија извода из Статута удружења у коме је утврђено
да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује
- Фотокопију решења о регистрацији
- Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју
(ПИБ)
- Фотокопију ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање)
- Биографију координатора/ке пројекта
Пријаве на Конкурс, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Завод за равноправност полова, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 6/IV, поштом или
лично на горе наведену адресу са назнаком ‘’Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подстицање сопственог бизниса’’
са назнаком Не отварати.
Конкурсна документација може се преузети на сајту Завода за
равноправност полова www.ravnopravnost.org.rs
Неће се узимати неблаговремене, непотпуне или неправилно
попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као и пријаве које нису предмет Конкурса.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Комисија сачињава прелиминарну листу вредновања и рангирања пријава удружења грађана/удружења жена на јавни конкурс применом критеријума из Правилника, у року који не може
бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Листе из става 1 овог члана објављују се на интернет страници
Завода и учесници јавног конкурса имају право увида у поднете
пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана
њеног објављивања.
На листу из става 1 овог члана учесници јавног конкурса имају
право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу става
1 овог члана доноси Комисија у року од 15 дана од дана његовог
пријема.
Одлуку о избору и висини средстава која је коначна, доноси
директорка Завода – у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине у року од најдуже 30 дана од дана утврђивања
листе вредновања и рангирања пријава на јавни конкурс.
Одлука се објављује на интернет страници Завода, након чега
се подносилац пријаве коме се одобре средства позива да потпише уговор. Уколико се подносилац 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 04.06.2020. године.
Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса
могу се добити у Заводу за равноправност полова на телефоне:
021/6615-133, 021/6617-177 или мејлом: zavod.ravnopravnost@
gmail.com
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САДРЖАЈ
Редни број

513.
514.

515.

516.

Предмет

Страна

Предмет

ОПШТИ ДЕО

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

Одлука о допуни Одлуке о одређивању станова за
службене потребе;
Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2020/2021. години;
Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских
студија, којe се финансирају из буџета Аутономне
покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2020/2021. години;
Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија, који се финансирају из
буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим
школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, у школској 2020/2021.
години;

1213

1213

Правилник о поступку и критеријумимаза доделу
средстава Покрајинског секретаријата за здравство
удружењима за област здравствене заштите у 2020.
години;

518.

Страна

Јавни позив за подношење предлога за доделу Награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ТУРИЗАМ
519.

1214
520.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
517.

Редни број

521.

1217

Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних
средстава микро и малим привредним друштвима и
предузетницима који делатност обављају у оквиру
креативне економије за субвенционисање трошкова
набавке машина, софтвера, репроматеријала или услуга у 2020. години;
Измена Јавног конкурса о додели средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију
послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2020.
години;
Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних
средстава микро и малим привредним друштвима и
предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2020. години.

1220
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ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
522.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за
подстицање сопственог бизниса.
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