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На основу Закона о издавању публикација („Сл. гласник РС“, 
број 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004 и 101/2005), члана 14. Од-
луке о оснивању Покрајинског завода за равноправност полова 
(‘’Сл. лист АП Војводине бр.14/04 и бр. 3/06), члана 17. Статута 
Покрајинског завода за равноправност полова, Управни одбор 
Покрајинског завода за равноправност полова, на седници одржа-
ној 26.03.2019. године доноси: 

П Р А В И Л Н И К
О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником регулише се организација издавачке де-
латности Покрајинског завода за равноправност полова (у даљем 
тексту: Завод) која се односи на услове, критеријуме, поступак 
издавања публикација и дистрибуцију, као и друга питања у вези 
са издавачком делатношћу Завода.

Правилник посебно уређује:

• врсте публикација које се објављују;
• врсте прилога у публикацијама које се објављују;
• начин издавања публикација;
• начин финансирања издавања публикација које се 

објављују;
• друга питања која су од интереса за издавање публика-

ција.

Техничко-административне послове у вези са издавањем пуб-
ликација обављају запослени у Заводу.

Члан 2.

Основни циљеви издавачке делатности Завода су:

• промоција концепта родне равноправности из перспек-
тиве људских права;

• допринос побољшању и осавремењивању образовног и 
научно-истраживачког рада у области родне равноправ-
ности;

• објављивање стручне литературе (студија, радова, 
приручника, брошура и збирки радова) и промоција 
стручњака и стручњакиња у области родне равноправ-
ности;

• повећање сензибилитета академске заједнице, стручне и 
шире јавности, родних локалних механизмима, невлади-
них организација, медија и образовних институција за 
питања родне равноправности;

• обогаћивање фонда литературе о достигнућима до-
приноса жена у најразличитијим областима живота: 
на политичкој, друштвеној, научној и уметничкој сце-
ни;

• афирмација достигнућа и резултата студената/студент-
киња родних студија (мастер/магистарског и докторског 
програма). 

Члан 3.

Завод може издавати само оне публикације које су у вези са 
подручјем родне равноправности и људских права које до тада 
нису штампане или сличне не постоје.

II ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Члан 4.

Издавачка делатност Завода обухвата:

- Издавање студијских радова у области родне равноправ-
ности;

- Издавање истраживачких резултата у области родне рав-
ноправности;

- Издавање приручника, брошура и збирки радова у об-
ласти родне равноправности;

- Издавање радова у области савременог стваралаштва 
жена;

- Издавање докторских и мастер радова на тему родне рав-
ноправности;

- Издавање радова у области историјског достигнућа жена 
на тему родне равноправности. 

Поред наведених, Завод објављује и повремена издања:

- Едиција „Животне приче жена“.



Страна 1350 - Броj 38 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 17. јун 2020.

Члан 5.

Поред објављивања публикација из члана 4. овог Правилника, 
Завод може издавати и друге публикације из области које су ре-
левантне за основну делатност Завода.

Све публикације Завод може издавати самостално или у са-
радњи са другим правним и физичким лицима.

У случају из става 2. овог члана међусобни односи учесника у 
објављивању публикација уређују се уговором.

Члан 6.

Публикације утврђене у члану 4. овог Правилника објављују 
се у штампаној или електронској форми (web страница Завода) на 
српском језику латиницом или ћирилицом.

У посебним случајевима публикације могу бити објављене на 
другим језицима и штампане одговарајућим писмом.

Завод за равноправност полова не објављује рукописе који 
садрже говор мржње, дневно-политичке записе, верско-екстре-
мистичку или коју другу идеолошко-догматску тематику и сли-
чне садржаје.

Издавање студијских радова у области родне равноправности 

Члан 7.

Издавање студијских радова у области родне равноправности 
се објављује у едицији под називом „Роза Швимер“. Ова едиција 
обухвата студије и радове који анализирају законе, стратегије и 
политике родне равноправности. 

Публикујe се у текстуалној форми на штампаном и елек-
тронском медију и имају CIP запис (Cataloguing in Publication), 
укључујући и међународни књижни број ISBN (International 
Standard Book Number) као његов саставни део.

Издавање истраживачких резултата у области родне 
равноправности

Члан 8.

Истраживачки резултати у области родне равноправности 
се објављују у едицији „Милева Марић Ајнштајн“. Ова едиција 
бележи резултате истраживачких активности и препоруке нео-
пходне за креирање нових практичних политика или иновирање 
афирмативних мера за одређену друштвену групу. 

Публикујe се у текстуалној форми на штампаном и елек-
тронском медију и имају CIP запис (Cataloguing in Publication), 
укључујући и међународни књижни број ISBN (International 
Standard Book Number) као његов саставни део. 

Издавање приручника, брошура и збирки радова у области родне 
равноправности  

Члан 9.

Приручници, брошуре и збирке радова у области родне рав-
ноправности се објављују у едицији „Клара Цеткин“. Она је пос-
већена едукативним програмима Завода, и обухвата приручнике, 
брошуре и збирке радова полазника и полазница семинара и кур-
сева које организује Завод. 

Публикујe се у текстуалној форми на штампаном и елек-
тронском медију и имају CIP запис (Cataloguing in Publication), 
укључујући и међународни књижни број ISBN (International 
Standard Book Number) као његов саставни део.

Издавање радова у области савременог стваралаштва жена 

Члан 10.

Радови у области стваралаштва жена савременица и исто-
ријски важних жена  објављују се у едицији „Милена Павловић 
Барили“. Ова едиција сведочи о присуству и дометима како жена 
савременица на друштвеној и уметничкој сцени, тако и кроз ис-
торију цивилизације.

Издавање докторских и мастер радова на тему родне 
равноправности

Члан 11.

Публикације у оквиру едиције „Роза Луксембург“ обухватају 
докторске и мастер радове на тему равноправности полова са 
циљем да представи и афирмише стручњаке и стручњакиње који 
се баве родним политикама. На овај начин промовишу се аутор-
ски научни и стручни радови, као и образовни капацитет акре-
дитованог докторског и мастер програма у Србији – АЦИМСИ 
Центар за родне студије на Универзитету у Новом Саду. 

Публикујe се у текстуалној форми на штампаном и елек-
тронском медију и имају CIP запис (Cataloguing in Publication), 
укључујући и међународни књижни број ISBN (International 
Standard Book Number) као његов саставни део. 

Едиција „Животне приче жена“ 

Члан 12.

Едиција „Животне приче жена“ је едиција Удружења грађана 
„Женске студије и истраживања“. Завод у оквиру ове едиције по-
времено као суиздавач са УГ „Женске студије и истраживања“ 
објављује животне приче жена из Војводине које су дале значајан 
допринос у борби за женска људска права.

Публикујe се у текстуалној форми на штампаном и елек-
тронском медију и имају CIP запис (Cataloguing in Publication), 
укључујући и међународни књижни број ISBN (International 
Standard Book Number) као његов саставни део.

Члан 13.

Избор радова за публиковање у оквиру издавачке делатности 
Завода спроводи се путем Јавног конкурса.

Јавни конкурс се оглашава у средствима јавног информисања, 
на web страници и огласној табли Завода, на web страници и ог-
ласним таблама Покрајинске владе и на огласним таблама факул-
тета Универзитета у Новом Саду.

Члан 14.

Коначну одлуку о избору публикација које ће бити објављене 
доноси директор/ка Завода.

III КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

Члан 15.

Издавање публикација одвија се на основу Финансијског плана 
и годишњег програма рада Завода којим се утврђује врста и број 
публикација за наредну календарску годину.

Члан 16.

Критеријуми за избор публикација:

• Радови који су настали у оквиру истраживачких пројека-
та у  Војводини, земљи или у свету а тематиком су веза-
ни за питања родне равноправности и родних студија;
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• Радови настали у оквиру програмских активности Заво-
да;

• Преводи већ објављених књига или зборника радова који 
су добили научну верификацију у другим срединама, а 
пре свега радови из југословенског региона;

• Радови из ризнице наслеђа женског покрета у Војводини 
(XVIII-XX век);

• Радови у области савременог стваралаштва жена.

Члан 17.

Право учешћа на Конкурсу имају кандидати/кандидаткиње 
који: 

• аплицирају са ауторским радом на тему из области родне 
равноправности;

Услови:

• Одбрањен мастер/магистарски или докторски рад;
• три рецензије о рукопису;
• рукопис предати на ЦД-у и у електронској верзији: word 

(отворен) документ; формат фонт Times New Roman; ве-
личина фонта 12; размак између редова Before: 0; After: 
0; Line spacing: Single; Параграфи: формат: Normal; први 
ред: увучен аутоматски (Col 1);

• дужина рукописа се утврђује за сваки Конкурс;
• сажетак рукописа на српском и енглеском језику најмање 

на једној страници А4 формата;
• учесник/ца Конкурса може да аплицира само са једним 

радом;
• учесник/ца Конкурса коме/којој се објави ауторски рад 

поново може да се јави на Конкурс две године након што 
му/јој је објављен рад.

Члан 18.

Обавезна документација коју Учесници конкурса достављају:

• рукопис (електронски и у ЦД формату);
• попуњену пријаву на Конкурс;
• биографију и библиографију (ако је поседује);
• доказ о одбрањеном мастер/магистарском или докторс-

ком раду;
• текстови потписаних рецензија о рукопису;
• сажетак рукописа на српском и енглеском језику најмање 

на једној страници;

Члан 19.

Рецензије рукописа ауторског рада треба да садрже:

• име и презиме рецензента/рецензенткиње и његово/
њено научно звање;

• име аутора/ке и наслов рукописа;
• кратак опис садржаја рукописа;
• експлицитну оцену о покривености садржаја одгова-

рајуће теме датим рукописом;
• експлицитну оцену научног и стручног домета рукописа;
• препоруку за штампање рукописа.

 
Члан 20.

Аутори/ке публикације дужни су да у назначеном конкурсном 
року доставе Заводу рукопис у формату назначеном у условима 
Конкурса. Рукопис подлеже обавезној лектури. Лектора ангажује 
Завод из реда стручњака из области језика на коме је припремље-
на публикација. 

Рукопис мора бити припремљен у форми за штампу, заједно са 
свим прилозима. 

Завод обезбеђује прелом текста и предлог ликовног облико-
вања/дизајна публикације. 

Право аутора/ке је да сам/сама обезбеди ликовно решење пуб-
ликације и у том случају Завод не покрива трошкове дизајна. 
Уколико се аутор/ка одлучи за ову опцију, дужан/на је да доста-
ви материјал/ликовно решење за штампу у складу са техничким 
упутством које добије од Завода, односно штампарије.

Завод за равноправност полова на својој интернет страници 
објављује и електронско издање публикације у PDF формату, 
прилагођено читању на свим електронским уређајима.

IV САВЕТ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Члан 21.

Савет за издавачку делатност (у даљем тексту Савет) има 3 
члана/чланице:

- два члана/чланице стручњак/стручњакиња из области 
родне равноправности;

- један представник/ца невладине организације.

Управни одбор Завода именује Савет за издавачку делатност на 
предлог директорке Завода за конкурсни рок.

Савет се именује на период од годину дана.

Чланови/ице Савета не могу бити у родбинским, финансијским 
или менторским релацијама са кандидатима /кандидаткињама о 
чијим радовима се одлучује.

Чланови Савета који спроводе Јавни конкурс за доделу сред-
става не могу у исто време бити примаоци средстава који се до-
дељују по основу Јавног конкурса.

Члан 22.

Чланови/це Савета бирају председника/цу Савета.

Председник/ца руководи радом Савета, припрема и води ње-
гове састанке.

Вођење записника и евиденције присуства, припрему мате-
ријала за састанке, као и све друге административно-техничке 
послове у вези са извршењем одлука Савета обавља запослено 
лице у Заводу. 

Члан 23.

Дужности Савета за издавачку делатност су:

• утврђује испуњеност услова пријава по основу Јавног 
конкурса према утврђеним критеријумима (из члана 16 
овог Правилника);

• чита рукописе;
• саставља предлоге за објављивање издања Завода;
• саставља извештај о свом раду Заводу.

Члан 24.

Савет за свој рад непосредно одговара Управном одбору и  ди-
ректору/ки Завода.

V ОБИМ И ФОРМА ИЗДАЊА

Члан 25.

Тираж публикација утврђује се на основу Плана издавачке 
делатности у оквиру Финансијског плана и годишњег програма 
рада Завода.

Минималан тираж за штампано издање је 100 примерака, а 
стандардни тиражи су 300, 500 и 1000 примерака.
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Члан 26.

На свим издањима Завода обавезно се налази стилизовани ва-
жећи знак Завода.

Уколико Завод издаје публикацију у сарадњи са другим прав-
ним лицем, обавезан је и важећи знак тог правног лица.

Члан 27.

Публикација обавезно садржи:

• име/имена аутора са звањима;
• назив публикације;
• имена и звање рецензената;
• име издавача: Покрајински завод за равноправност поло-

ва, Булевар Михајла Пупина 6, 21000 Нови Сад;
• за издавача: директор/ка Завода и име другог правног 

лица (уколико постоји);
• име и звање уредника/це (уколико је предвиђен);
• име и звање лектора/ке издања;
• тираж публикације;
• назив и седиште штампарије;
• место и година штампања;
• име дизајнера/ке корица књиге;
• текст: „Средства за објављивање књиге обезбеђена су у 

буџету АП Војводине и Забрањено прештампавање и фо-
токопирање. Сва права задржава издавач и аутор.“

• текст: „Ставови изречени у књизи припадају искључи-
во аутору/ки и његовим/њеним сарадницима/цама и не 
предстаљају нужно званичан став Завода за равноправ-
ност полова.“

Члан 28.

Публикација обавезно садржи CIP запис, чији је саставни део 
међународни број ISBN, односно ISNN.

Све активности у вези са прибављањем одговарајућих међуна-
родних бројева и CIP записa обављају запослени у Заводу.

VI ДИСТРИБУЦИЈА ИЗДАЊА

Члан 29.

Публикације Завода финансирају се из буџета АП Војводине и 
нису намењене продаји.

Члан 30.

По завршеном штампању ауторима припада 30% примерака од 
укупног тиража штампане публикације. Ако је више аутора/ки, 
овај број примерака распоређује се према међусобном договору.

Члан 31.

У смислу важећих законских прописа (Закон о обавезном пример-
ку публикације, Службени гласник Републике Србије, број 52/11) 
Завод као издавач у обавези је да достави по 6 примерака библио-
теци Матице српске, 1 примерак Градској библиотеци Новог Сада, 
5 примерака Централној библиотеци Универзитета у Новом Саду и 
1 примерак библиотеци Покрајинске владе, као и дигиталне копије 
штампане публикације библиотеци Матице српске у Новом Саду.

Члан 32.

Преостали тираж публикација дистрибуира се академској 
заједници, образовним институцијама, невладиним организа-
цијама, и другим заинтересованим циљним групама код нас и у 
региону. 

Члан 33.

Средства за издавачку делатност обезбеђена буџетом АП 
Војводине користе се за:

• ауторске хонораре;
• трошкове рада Савета;
• трошкове штампања;
• трошкове техничких услуга у вези са издавањем (пре-

лом, лектура, дизајн публикације, транскрипција текста);
• друге трошкове у вези са издавањем публикација.

Трошкови штампања утврђују се уговором са штампаријом.

VII АУТОРСКИ ХОНОРАР

Члан 34.

Аутор/ка издања има сва ауторска права која им по закону при-
падају.

Послати рукописи се чувају у архиви Завода за равноправност 
полова.

Члан 35.

Аутору/ки, односно групи аутора/ки публикације припада ау-
торски хонорар уколико је Завод наручилац истраживања, сту-
дије, превода...

Аутору/ки или групи аутора/ки чији радови су изабрани по ос-
нову Јавног конкурса не припада ауторски хонорар.

Члан 36.

Трошкови ауторског хонорара и сва остала питања дефинишу 
се уговором са аутором/ком.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

Измене и допуне Правилника вршиће се на начин и по поступ-
ку предвиђеном за доношење.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања на огласној табли Завода за равноправност полова.

Доношењем овог Правилника престаје да важи Правилник о 
издавачкој делатности број 27/2018 од 22.01.2018.

Број: 113/2019
Датум: 26.03.2019.

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
Сања Шифлиш
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615.

На основу члана 20. ст. 2. и 3. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину 
(„Службени лист АПВ”, број: 54/19; 12/20; 19/20; 22/20 и 25/20) 
а у вези са чланом 15. став 1. тачка 9. Покрајинске скупштинске 
одлуке о оснивању Развојне агенције Војводине  („Службени лист 
АПВ”, број: 10/17) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14)  
Покрајинска влада на седници одржаној 17. јуна 2020. године,                
д о н е л а   ј е 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити Развојне аген-
ције Војводине д.о.о Нови Сад за 2019. годину, број: СД-XXI-03 од 
10. јуна 2020. године, коју је донела Скупштина  друштва Развојне 
агенције Војводине д.о.о Нови Сад.

II

Обавезује се Развојна агенције Војводине д.о.о Нови Сад да ис-
казану нето добит у износу од 402.886,46 динара у целости упо-
треби за финансирање инвестиција.

III

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-300/2020
Нови Сад, 17. јун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

616.

На основу члана 32. тачка 6, као и 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 8. 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 17. јуна 
2020. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица 
за 2020. годину, које је донео Управни одбор Народног позоришта 
– Narodnog kazališta – Népszínház Суботица, на 38. седници одр-
жаној 29. маја 2020. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-15/2020-33
Нови Сад, 17. јун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

617.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 8. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 17. јуна 2020. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Народног по-
зоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2020. годину, 
које је донео Управни одбор Народног позоришта – Narodnog kazališta 
– Népszínház Суботица, на 38. седници одржаној 29. маја 2020. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-495/2020-7
Нови Сад, 17. јун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

618.

На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени 
лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18), члана 32. тачка 6., као и чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 17. јуна 2020. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Покрајинског завода за заштиту природе за 2020. годину, којe је 
донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, 
Нови Сад, на IV седници, одржаној 3. јуна 2020. године.

ПОСЕБНИ ДЕО
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-44/2020
Нови Сад, 17. јун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

619.

На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени 
лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18), члана 32. тачка 6., као и чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 17. јуна 2020. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма заштите при-
родних добара за 2020. годину, Покрајинског завода за заштиту при-
роде, којe је донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту 
природе, Нови Сад, на IV седници, одржаној 3. јуна 2020. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 501-216/2020
Нови Сад, 17. јун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

620.

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 
95/2018 , 95/2018 др. закон и 86/2019-др. закон), а у вези с чланом 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 17. јуна 2020. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Миливоју Сувајџину, вршиоцу дужности подсекретара По-
крајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај, дана 28. јуна 2020. године, престаје рад на положају, због 
протека времена на које је постављен.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-120/2019-4
Нови Сад, 17. јун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

621.

На основу члана 56. Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 
број: 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – 
др.закон и 86/2019-др. закон), члана 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војво-
дине“, број: 37/14) Покрајинска влада, на седници одржаној 17. 
јуна 2020. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Миливој Сувајџин, дипломирани инжењер менаџмента,  п о 
с т а в љ а  се за вршиоца дужности подсекретара Покрајинског 
секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, почев 
од 29. јуна 2020. године, до постављења службеника на положај, 
по спроведеном јавном конкурсу. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-121/2019-4
Нови Сад, 17. јун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

622.

На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда РС) и чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 48. став 
1. и члана 52. став 1. тачка 4. Закона о ученичком и студентском 
стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10, 55/13, 27/18 – др. 
закон и 10/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 
2020. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Жељко Васковић, пољопривредни техничар из Банатског Ве-
ликог Села, представник из реда родитеља, разрешава се дужности 
члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Ангелина 
Којић Гина“ Зрењанину, због престанка основа по којем је именован.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-202/2020
Нови Сад, 17. јун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

623.

На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, 
број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУz 353/09), чл. 35. и 36. став 
6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службе-
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ни лист АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 48. став 1. и члана 49. 
став 1.  Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени 
гласник РС”, број: 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 17. јуна 2020. године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Михајло Марковић, дипломирани машински инжењер из 
Беле Цркве, именује се за члана Управног одбора Дома ученика 
средњих школа „Ангелина Којић Гина“ Зрењанин, као представ-
ник из реда родитеља, а до истека мандата Управног одбора.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-203/2020
Нови Сад, 17. јун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

624.

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у 
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, 
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 17. јуна 2020. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Јована Бороја, мастер - професор физичког васпитања из Фу-
тога, представник оснивача, разрешава се дужности члана Саве-
та Високе школе струковних студија за образовање васпитача у 
Новом Саду, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-302/2020
Нови Сад, 17. јун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

625.

На основу члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), а у 
вези с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, 
број: 99/2009 и 67/2012 ‒ одлука УС), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 17. јуна 2020. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Невена Веиновић, дипломирани правник из Љутова, пред-
ставник оснивача, разрешава се дужности члана Савета Високе 
техничке школе струковних студија у Суботици, на лични захтев.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-303/2020
Нови Сад, 17. јун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

626.

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, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2020. годину („Службени лист АПВ”, број 54/19, 12/20, 19/20, 
22/20 и 25/20), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 2020. 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 2020. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
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 финансирања 01 
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 
499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разде-
лу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм 1807 
Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска актив-
ност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у држав-
ној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална класи-
фикација 760 Здравство некласификовано на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa 
класификацијa 464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама обавезног со-
цијалног осигурања, износ од 3.000.000,00 динара (словима: три 
милиона динара и 00/100), због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 3.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.  

2.  Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру Војводи-
не, Нови Сад за финансирање извођења непредвиђених радова у 
делу електрорадова, а према предмеру непредвиђених електрора-
дова – глава V предмера који се односи на „Нове болесничке се-
тове” на Клиници за гинекологију и акушерство – ламеле Б и Ц .

3.  О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или дру-
гог правног акта, уколико другачије није законом прописано.



Страна 1356 - Броj 38 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 17. јун 2020.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-51
Нови Сад, 17. jун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

627.

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, 103/15, 99/16 
и 113/17, 95/2018, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. 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), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 2020. 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 2020. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
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 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 06 Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – нацио-
налне заједнице, Програм 2003 Основно образовање, Програм-
ска активност 1006 Модернизација инфраструктуре основних 
школа, функционална класификација 910 Предшколско и основ-
но образовање, извор финансирања 13 00 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година, износ од 1.897.896,00 динара (слови-
ма: један милион осам стотина деведесет седам хиљада осам 
стотина деведесет шест динара и 00/100) на економској класи-
фикацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 
Капитални трансфери осталим нивоима власти, а због недовољно 
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 1.897.896,00 
динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења усмериће се Основној школи 
„Мајшански пут“ Суботица, а намењена су за финансирање уг-
радње косе степенишне платформе за превоз особа у инвалид-
ским колицима у објекту школе.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине – националне заједнице и Покрајин-
ски секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секреатаријат 
за образовање, прописе, управу и националне мањине – нацио-
налне заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом про-
писано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-52
Нови Сад, 17. jун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

628.

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, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. 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), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 2020. 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 2020. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
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 финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 15 – Покрајинском секретаријату за спорт и омла-
дину, Глава 1501 Покрајински завод за спорт и медицину спор-
та, Програм 1301 Развој система спорта, Програмска активност 
1004 Контрола тренираности спортиста и праћење стања антро-
полошких карактеристика становништва у АП Војводини, функ-
ционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, износ 
од  600.000,00 динара (словима: шест стотина хиљада динара 
и 00/100), на економској класификацији 421 Стални трошкови, 
односно 4212 Енергетске услуге, а због недовољно планираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 600.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класифи-
кацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Покрајинском заводу 
за спорт и медицину спорта, а намењено је за измиривање трошкова 
енергетских услуга насталих  у Омладинском насељу „Летенкаˮ на 
Летенци, који је  у условима  ванредног стања прилагођен за функ-
ционисање карантина, односно боравак лица током периода изола-
ције због спречавања ширења заразне болести Covid 19. 

 
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 

стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину, По-
крајински завод за спорт и медицину спорта и Покрајински се-
кретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину, преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
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сано. Покрајински завод за спорт и медицину спорта у обавези је 
да, у складу са овим решењем, изврши одговарајућа усклађивања 
Финансијског плана за 2020. годину и реализује намену одобрену 
овим решењем.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-53
Нови Сад, 17. jун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

629.

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, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. 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), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. jуна 2020. 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 2020. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
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 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 
економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства 
резерве, одобрава се Разделу 15 – Покрајинском секретаријату 
за спорт и омладину, Програм 1303 Развој спортске инфраструк-
туре, Програмска активност 1001 Одржавање и опремање спорт-
ских објеката, фискултурних сала и тренажних ценатара, функ-
ционална класификација 810 Услуге рекреације и спорта, извор 
финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година, износ од 16.500.000,00 динара (словима: шеснаест 
милиона пет стотина хиљада динара и 00/100), на економској 
класификацији 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 
4632 Капитални трaнсфери осталим нивоима власти, због непла-
нираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 16.500.000,00 
динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за спорт и омладину, по основу употребе средстава те-
куће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским 
класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Граду 
Новом Саду, а намењено је за опремање фудбалског терена за 
тренажни процес у склопу Фудбалског центра „Вујадин Бош-
ковˮ Ветерник.

 
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 

стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину, преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
сано.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-54
Нови Сад, 17. jун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

630.

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, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2020. годину („Службени лист АПВ”, број 54/19, 12/2020, 19/20, 
22/20 и 25/20)  као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),  
Покрајинска влада, на седници одржаној 17. јуна 2020. 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 од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. го-
дину и Финансијским планом  Покрајинског секретаријата за 
финансије, 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 финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ра-
нијих година, економска класификација 499 Средства резерве, 
4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 07 – Покрајинском 
секретаријату за културу, јавно информисање и односе с вер-
ским заједницама, Програм 1202 Унапређење система зашти-
те културног наслеђа, Програмска активност 1002 Подршка 
истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног 
културног наслеђа, функционална класификација  820 Услуге 
културе, извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихо-
да из ранијих година, износ од 2.220.000,00 динара (словима: 
два милиона две стотине двадесет хиљада динара 00/100), 
на економској класификацији 463 Трансфери осталим нивои-
ма власти, односно 4631 Текући трансфери осталим нивоима 
власти, због непланираних средстава на апропријацији за реа-
лизацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план и периодично право потрошње – квота – за 
апропријације из става 1. ове тачке увећавају се за 2.220.000,00 
динара.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за културу, јавно информисање и односе са верским 
заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске ре-
зерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења усмериће се Југословенској кинотеци, 
Београд, за финансирање трошкова скенирања 24 филма, који 
су део филмског фонда АП Војводине у Југословенској кино-
теци.

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 на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.
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5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-7/2020-55
Нови Сад, 17. jун 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

631.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“, Београд, из-
давање и употреба превода уџбеника ГЕОГРАФИЈА 7, аутора 
Дејана Шабића и Снежане Вујадиновић за седми разред основне 
школе, на мађарском  језику,  писан на мађарском 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:  128-61-429/2020-01
Дана:  10. 06. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

632.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући KLETT д.о.о., Београд, издавање и 
употреба превода уџбеника ЛИКОВНА КУЛТУРА 7, Уџбеник за сед-
ми разред основне школе, ауторке Сање Филиповић, на русинском  јези-
ку,  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:  128-61-386/2020-01
Дана:  11. 06. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

633.

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

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“, д.о.о. Београд, из-
давање и употреба рукописа превода уџбеника МАТЕМАТИКА 
3, уџбеник из четири дела, аутора Бранислава Поповића, Ненада 
Вуловића, Петра Анокића и Мирјане Кандић за трећи разред ос-
новне школе, 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:  128-61-387/2020-01
Дана:  11. 06. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/
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634.

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис, 
37/2016, 29/2017 и 24/19), члана 5. став 1. тачка 6. и члана 6. став 3. 
Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Ауто-
номне покрајине Војводине и покрајинских признања (,,Сл. лист АП 
Војводине’’, бр. 54/18), члана 4. и члана 5. став 2. Покрајинске уредбе 
о поступку за доделу покрајинских признања (,,Сл. лист АП Војводи-
не’’, бр. 6/19), Покрајински секретаријат за спорт и омладину упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА

ЗА ДОДЕЛУ ПОКРАЈИНСКОГ ПРИЗНАЊА
У ОБЛАСТИ СПОРТА – ПРИЗНАЊЕ

,,МОМЧИЛО ТАПАВИЦА“

Покрајински секретаријат за спорт и омладину упућује јавни по-
зив свим заинтересованим спортским организацијама (покрајин-
ски спортски савези, спортска удружења – клубови и установе 
из области спорта), као и заинтересованим физичким лицима, да 
предложе своје кандидате за добитника покрајинског признања  у 
области спорта - Признање ,,Момчило Тапавица“, које се додељује 
најбољим спортистима или спортским организацијама за рад или 
резултате изузетне вредности, којима су дали значајан допринос 
афирмацији, развоју и унапређењу спорта у 2019. години.

Право на покрајинско признање има физичко лице (спортиста/
спортисткиња) или правно лице (спортска организација) са преби-
валиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини Војводини.

Предлог се доставља у писаној форми са подацима о предлага-
чу и кандидату, са  образложењем предлога и доказима о резулта-
тима његовог рада постигнутим у 2019. години. 

Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која 
се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа 
предлагачу.

Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за 
доделу Покрајинске награде и покрајинских признања. 

Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБ-
НУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1. формулар – предлог за доделу покрајинског признања у 
области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица, преу-
зима се са сајта www.sio.vojvodina.gov.rs ;

2. доказ да је кандидат са пребивалиштем, односно се-
диштем у Аутономној покрајини Војводини;

3. фотокопију потврде о пореском идентификационом 
броју – ПИБ-у – за правна лица;

4. доказ о изузетном доприносу или постигнутим резулта-
тима у области спорта у 2019. години;

5. кратка спортска биографија за предложено физичко лице 
односно подаци о раду и спортским резултатима за пред-
ложено правно лице

Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подно-
шење предлога за доделу покрајинског признања у области спор-
та – Признање ,,Момчило Тапавица“ траје до 31. октобра 2020. 

године. Предлози се достављају поштом - прeпоручено са назна-
ком „Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајин-
ског признања у области спорта – Признање ,,Момчило Тапа-
вица“, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. 

Покрајинско признање у области спорта - Признање ,,Момчило 
Тапавица“ додељује се 25. новембра 2020. године.

Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новча-
ном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима 
и доприносима.

635.

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за 
равноправност полова („Сл. лист АП Војводине“ бр. 14/04 и бр. 
3/06), члана 6 Статута Покрајинског завода за равноправност по-
лова, Финансијског плана Покрајинског завода за равноправност 
полова за 2020. годину, члана 2. Закона о равноправности полова 
(„Сл. гласник РС“, бр. 104/2009) Правилника о издавачкој делат-
ности Завода за равноправност полова бр. 113/2019 од 26.03.2019. 
године, Завод за равноправност полова (у даљем тексту Завод) 
расписује:

КОНКУРС
ЗА ПУБЛИКОВАЊЕ РАДОВА

 У ОБЛАСТИ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 

I  ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је избор рукописа за публиковање, и то: 

1. рада из области историјског и савременог стваралашт-
ва жена који сведочи о присуству и дометима жена на 
друштвеној, научној и уметничкој сцени, 

2. одбрањеног докторског/мастер рада на тему родне рав-
ноправности,

3. истраживачких резултата у области родне равноправ-
ности

Завод обезбеђује средства за штампање два ауторска рада, као 
и ликовно обликовање, прелом, лектуру изабраних ауторских 
радова, и међународни књижни број ISBN (International Standard 
Book Number) и каталошки запис CIP (Cataloguing in Publication).

II  ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

• Промоција концепта родне равноправности из перспек-
тиве људских права

• Допринос побољшању и осавремењивању образовног и 
научно-истраживачког рада у области родне равноправ-
ности

• Обогаћивање фонда литературе о достигнућима допри-
носа жена у најразличитијим областима живота: на по-
литичкој, друштвеној, научној и уметничкој сцени.

• Објављивање стручне литературе и промоција стручња-
ка и стручњакиња у области родне равноправности.

• Афирмација достигнућа и резултата студената/студент-
киња родних студија (мастер/магистарског и докторског 
програма) 

OGLASNI DEO
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III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР РАДОВА

• Радови који су настали у оквиру истраживачких пројека-
та у Војводини, земљи или у свету, а тематиком су веза-
ни за питања родне равноправности и родних студија;

• Радови из ризнице наслеђа женског покрета у Војводини 
(XVIII-XX век);

• Радови у области савременог стваралаштва жена.

IV  ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају кандидати и кандидаткиње:

• Који/које аплицирају са једним ауторским радом на тему 
родне равноправности који до сада није објављен

• Чије ауторске радове Завод није објавио у последње две 
године

• који/које су одбранили докторски/мастер рад (уколико 
конкуриши са радом у овој категорији)

V УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

• испуњен један од наведених критеријума
• дужина рукописа за ауторски рад може имати максимал-

но 150 страна 

VI  ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесници/це конкурса предају материјал у електронском и 
штампаном облику:

• попуњену пријаву за конкурс (пријава за конкурс може 
се преузети на сајту Завода за равноправност полова 
http://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/),

• рукопис у word документу1 у складу са Правилником о 
издавачкој делатности Завода за равноправност полова) 
под називом Издавачка делатност_Конкурс_(име апли-
канта/апликанткиње) – само у електронском облику (не 
дужи од 150 страна). 

• сажетак рукописа на српском језику на једној до две ку-
цане стране А4 формата (синопсис може бити куцан у 
посебном word документу),

1 Пожељно је да рукопис књиге буде уређен, лекторски и коректорски 
онолико колико је аутор/ка спреман/на да то сам/а уради, а сви недостаци 
у рукопису биће отклоњени од стране лектора и коректора Завода за рав-
ноправност полова.

• сажетак рукописа на енглеском језику (abstract),
• три потписане рецензије стручњака/стручњакиња за об-

ласт теме са којом кандидат/киња конкурише (од којих 
само један/једна сме бити члан/ица комисије за одбра-
ну рада (укључујући и ментора/ку) уколико се ради о 
докторској дисертацији или  магистарској тези,

• биографију са личном фотографијом (црно-бела, из ам-
фаса, за потребе штампања књиге). Фотографија није 
обавезна.

• Библиографију (ако је аутор/ка до сада објављивао/
објављивала радове)

• доказ о одбрањеном докторском/мастер раду
• евентуалне писмене препоруке и подршке аутору/ки 

рада

VII  ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Пријаве на Конкурс са обавезном документацијом достављају 
се у затвореној коверти на адресу: Покрајински завод за равноп-
равност полова, Булeвар Михајла Пупина 6/IV, Нови Сад, поштом 
или лично на горе наведену адресу са назнаком „Конкурс за пуб-
ликовање радова у области родне равноправности”.

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критерију-
мима и поступку утврђеним Правилником о издавачкој делат-
ности Завода. 

Документација у штампаном облику се доставља у фотоко-
пији, а Завод задржава право да затражи оригинал документације 
на увид. Завод не враћа запримљену документацију већ се она 
чува у архиви установе. 

Одлуку о публиковању радова у области родне равноправности 
доноси директорка Завода на предлог Савета за издавачку делат-
ност. Одлука ће бити објављена на сајту Завода за равноправност 
полова www.ravnopravnost.org.rs у секцији Јавни конкурси.

VIII  РОК ЗА ПРИЈАВУ

Пријаве на Конкурс ће се примати до 30. јула 2020. године, а све 
додатне информације могу се добити путем имејл адресе: zavod.
ravnopravnost@gmail.com
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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

ОПШТИ ДЕО

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

614. Правилник о издавачкој делатности Завода за рав-
ноправност полова;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

615. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподе-
ли добити Развојне агенције Војводине д.о.о Нови 
Сад за 2019. годину,

616. Решење о давању сагласности на Измене и до-
пуне Финансијског плана Народног позоришта – 
Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2020. 
годину,

617. Решење о давању сагласности на Измене и допу-
не Програма рада Народног позоришта – Narodnog 
kazališta – Népszínház Суботица за 2020. годину,

618. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту 
природе за 2020. годину,

619. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма заштите природних добара за 2020. годи-
ну, Покрајинског завода за заштиту природе,

620. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дуж-
ности подсекретара Покрајинског секретаријата за 
енергетику, грађевинарство и саобраћај,

621. Решење о постављењу вршиоца дужности подсе-
кретара Покрајинског секретаријата за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај,

622. Решење о разрешењу дужности члана Управног од-
бора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић 
Гина“ Зрењанину,

623. Решење о именовању члана Управног одбора Дома 
ученика средњих школа „Ангелина Којић Гина“ 
Зрењанин,

624. Решење о разрешењу дужности члана Савета Високе 
школе струковних студија за образовање васпитача у 
Новом Саду,

625. Решење о разрешењу дужности члана Савета Високе 
техничке школе струковних студија у Суботици,

626. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-51,

627. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-52,

628. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-53,

629. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-54,

630. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-7/2020-55,

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

631. Решење о одобрењу за издавање и употребу прево-
да уџбеника Географија 7, за седми разред основне 
школе, писан на мађарском језику и писму;

632. Решење о одобрењу за издавање и употребу прево-
да уџбеника Ликовна култура 7, за седми разред ос-
новне школе, писан на русинском језику и писму;

633. Решење о одобрењу за издавање и употребу рукопи-
са превода уџбеника Математика 3, за трећи разред 
основне школе, писан на русинском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

634. Јавни позив за подношење предлога за доделу по-
крајинског признања у области спорта-Признање 
„Момчило Тапавица“;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

635. Конкурс за публиковање радова у области родне рав-
ноправности.

1349

1353

1353

1353

1353

1354

1354

1354

1354

1354

1355

1355

1355

1356

1356

1357

1357

1358

1358

1358

1359

1359

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна

С А Д Р Ж А Ј


