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OPШTI DEO
807.
На основу члана 8. став 1. тачка 10. Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Сл. лист АП Војводине“, бр 8/2006
и 46/17) и члана 17. став 1. тачка 10. Статута Канцеларије за инклузију Рома, и Одлуке о стипендирању студената Високе школе
струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“
у Вршцу, од 16.01.2020. године, Управни одобр Канцеларије дана
20.10.2020. године донео је
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се утврђују услови за остваривање
права, студената припадника ромске националне мањине који су
уписани на Високу школу струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, студијски програм васпитач
деце предшколског узраста и који похађају наставу на ромском
језику и дипломираних студената
прпадника ромске националне мањине који упишу мастер струковне студије на Високој
школи струковних студија за образовање васпитача „Михаило
Палов“ у Вршцу, на стипендију коју додељује Канцеларија за инклузију Рома, Нови Сад.

програм васпитач деце предшколског узраста и који наставу похађају на ромском језику, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који током студија нису обновили ниједну
годину и који имају пребивалиште на територији Републике
Србије.
Право на студентску стипендију за мастер струковне студије
имају студенти који су дипломирали на Високој школи струковних студија за образовање васпитача, на студијском програму
васпитач деце предшколског узраста и који су наставу похађали
на ромском језику, под условом да су у текућој школској години
уписани на прву годину мастер струковних студија на наведеној
Високој школи и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.
Канцеларија обезбеђује стипендије за све студенте припаднике
ромске националне мањине уписане у текућој школској години у
прву годину основних струковних студија, који испуњавају услове из става 1. овог члана, док се студенти осталих година студија
и студенти уписани на мастер струковне студије рангирају према
постигнутом успеху током студија у оквиру обезбеђених средстава за ову намену.
Члан 4.

Члан 2.

Студент подноси пријаву на Конкурс, на конкурсном обрасцу који се објављује на интернет страници Канцеларије www.
inkluzijaromavojvodina .org.

Право на остваривање стипендије студент из члана 1. остварује
се на основу Јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс) који расписује Канцеларија за инклузију Рома.

Уз пријаву студент основних струковних студија прилаже следећу документацију:

Конкурс из става 1. овог члана садржи нарочито: услове
за доделу стипендије, критеријуме за утврђивање редоследа
пријављених кандидата, поступак спровођења конкурса, обавештење о потребним доказима, односно документима и роковима за пријављивање на конкурс, као и висину укупних средстава
опредељених за стипендије у школској години и месечни износ
стипендије по студенту.
Члан 3.
Право на студентску стипендију за основне струковне студије коју додељује Канцеларија за инклузију Рома, Нови Сад,
имају студенти припадници ромске националне мањине: који
су први пут уписани у текућој школској години на студијски

1. фотокопију личне карте,
2. потписану изјаву да је припадник ромске националне
мањине,
3. уверење Високе школе струковних студија „Михаило
Палов“ да је уписан у текућу школску годину, на одговарајућу годину студија, први пут у статусу студента који
се финансира из буџета, са просечном оценом током студија (за студенте друге и треће године студија),
4. уверење Високе школе струковних студија „Михаило
Палов“ да током студија студент није обновио ни једну
годину (за студенте друге и треће године студија)
Образац изјаве објављује се на интернет страници Канцеларије.
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Студент мастер струковних студија уз пријаву на конкурс прилаже:
1. фотокопију личне карте,
2. потписану изјаву да је припадник ромске националне
мањине,
3. уверење Високе школе струковних студија „Михаило
Палов“ да је текућој школској години уписан на прву годину мастер струковних студија
4. диплому о Завршеној Високој школи струковних студија
за васпитаче са додатком дипломе или Уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, уколико
диплому није преузео.
Образац изјаве објављује се на интернет страници Канцеларије.
Члан 5.
Конкурс за доделу студентских стипендија Канцеларија расписује се у току октобра месеца.
Конкурс се објављује у Службеном листу Аутонимне покрајине Војводини и на интернет страници Канцеларије www.
inkluzijaromavojvodina .org.
Примерак Конкурса се доставља и Високој школи.

27. октобар 2020.

Након доношења Одлуке о додели стипендија Канцеларија позива све студенте који су остварили право на стипендију да потпишу Уговор и доставе фотокопију картице динарског текућег
рачуна.
Члан 7.
На основу Одлуке директора Канцеларије о додели студентских стипеднија, са студентима се закључује Уговор о стипрендирању.
Члан 8.
Стипендија се додељује без обавезе враћања и исплаћује се у
месечном износу који утврђује Управни одбор за сваку школску
годину, у складу са расположивим средствима у буџету.
Стипендија се одобрава за школску годину, у трајању од 10 месеци, почев од октобра месеца закључно са септембром месецом
текуће школске године. Стипендија се не исплаћује у току месеца
јула и августа.
Стипендија се исплаћује најкасније до двадесетог у месецу, у
складу са приливом средстава у буџет даваоца средстава.
Изузетно, исплата стипендија за месец октобар може се извршити и у месецу новембру текуће школске године.

Рок за пријаву на конкурс не може бити краћи од 15 дана од
дана објављивања Конкурса.

Стипендиста је дужан да редовно похађа наставу и извршава
предиспитне обавезе а што потврђује овером семестра.

Члан 6.

По овери зимског односно летњег семестра студент је дужан
да достави Канцеларији за инклузију Рома, фотокопију индекса
о извршеној овери.

Истовремено са расписивањем конкурса, директор Канцеларије именује Комисију за спровођење конкурса.
Комисија се састоји од три члана.
О свом раду Комисија води записник.
На основу извршеног рангирања Комисија сачињава предлог
ранг листе најкасније у року од три дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс и исту објављује на интернет
страници Канцеларије. Примерак предлога ранг листе се доставља и Високој школи.
Студент има право приговора на ранг листу из претходног става у року од 8 дана од дана објављивања предлога ранг листе на
интернет страници Канцеларије.
Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити
достављена одговарајућа документација.
Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу
која се објављује на интернет страници Канцеларије.
Одлуку о додели стипендија доноси директор и иста се
објављује на интернет страници на основу коначне ранг листе.
Одлука из претходног става је коначна.

Члан 9.
Стипендија се обуставља ако студент:
1. писмено изјави да одустаје од додељене стипендије,
2. не овери зимски, односно летњи семестар.
О свакој промени која наступи по закључењу Уговора, студент,
корисник средстава је дужан да без одлагања обавести Канцеларију за инклузију Рома, даваоца срестава.
Члан 10.
Стипендија се исплаћује на текући рачун студента.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Аутономне покрајине Војводине.
Број: 647/20
Датум: 20.10.2020. године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДОБРА
Љиљана Михајловић

27. октобар 2020.
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ПОСЕБНИ ДЕО
808.

810.

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

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

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

ОДОБРАВА СЕ Јавном предузећу „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“,
Београд, издавање и употребу уџбеника МУЗИЧКА КУЛТУРА 6,
уџбеник за шести разред основне школе, писан на румунском језику и писму, аутора Лерија Менгера, од школске 2020/2021. године.

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Београд,
издавање и употребу превода уџбеничког комплета ХЕМИЈА 7, који
се састоји од: Уџбеника за седми разред основне школе, другог наставног средства-Лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе и другод наставног средства-Збирка задатака за
додатна вежбања и за оне који желе да знају више за седми разред
основне школе, ауторки Татјане Недељковић и Драгане Анђелковић,
писан на словачком 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: 128-61-610/2020-01
Дана: 20. 10. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш/

II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице
Број: 128-61-599/2020-01
Дана: 14. 10. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш/

809.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима („Службени
гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ

811.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима („Службени
гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, донео је

I

РЕШЕЊЕ

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеничког комплета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 7, Уџбеник за седми разред основне школе и ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИЈА 7, Упутство за коришћење материјала за конструкторско моделовање за седми разред основне школе (друго наставно средство), писан на словачком језику и писму, аутора Ненада
Стаменовића и Алексе Вучићевића, од школске 2020/2021. године.

I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Београд,
издавање и употребу превода уџбеника МУЗИЧКА КУЛТУРА 1,
уџбеник за први разред гимназије друштвено-језичког, природно-математичког и општег смера, писан на хрватском језику и писму, ауторке Александре Паладин, од школске 2020/2021. године.

II

II

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

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

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

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

Број: 128-61-583/2020-01
Дана: 07. 10. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш/

Број: 128-61-612/2020-01
Дана: 14. 10. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
/Михаљ Њилаш/
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812.
На основу члана 42. става 1. тачке 16. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС“, бр. 99/09, 67/12 – Одлука УС и 18/20 - др. закон) и чл. 15,
16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Службени. лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17
и 24/19), покрајински секретар за културу, јавно информисање и
односе са верским заједницама доноси:

27. октобар 2020.

ски секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине“, замењују се речима „Адриан Борка, дипл. правник, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице”.
Диспозитив овог Решења ће се објавити у „Службеном листу
Аутономне Покрајине Војводине“.
БРОЈ: 137-02-98/2020-04-01
Нови Сад, 15. октобар 2020. године

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
ЗАПОСЛЕНИХ У АРХИВИМА

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ

У решењу о образовању Комисије за полагање стручног испита
запослених у архивима број: 137-02-98/2020-04 од 1.10.2020. године, у ставу 1. речи „Даница Лучић, дипл правник, Покрајин-
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На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14
- др.одлука, 37/15, 29/17 и 24/19), Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину („Службени лист
АПВ“, брoj 54/19, 12/20-ребаланс, 19/20-ребаланс, 22/20-ребаланс и 25/20-ребаланс), Покрајинске скупштинске одлуке о
програму подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине
Војводине у 2020. години, („Службени лист АПВ“, број 54/2019
и 25/20), Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, („Службени лист АПВ“, број 54/2019 и 25/20) и Покрајинске скупштинске одлуке о годишњем програму коришћења средстава из
буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине у
2020. години, („Службени лист АПВ“, број 54/2019 и 25/20), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
ОДЛУКУ
О ОБАВЕШТАВАЊУ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВА
О НЕПРИСТУПАЊУ РАЗМАТРАЊА ПРИЈАВА
И ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ ПО КОНКУРСИМА
РАСПИСАНИМ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО,
УСЛЕД НЕДОСТАТКА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Која се односи на следеће конкурсе:
1. Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2020. години,
2. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2020.
години,
3. Конкурс за одржавање традиционалних манифестација
у 2020. години, на територији АП Војводине,
4. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања ко-

нурентности у смислу додавања вредности кроз прераду
млека и меса на газдинствима у АП Војводини 2020. години,
5. Конкурс за доделу средстава из годишњег програма
коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП
Војводине у 2020. години у делу који се односи на:
- Тачка 1. Пошумљавање – подизање нових шума,
- Тачка 3. Унапређивање расадничке производње
- Тачка 4. производња шумског семена
Дана 15.03.2020. године на територији Републике Србије проглашено је ванредно стање услед пандемије изазване заразном болешћу COVID-19, што је за последицу имало смањења прихода
у буџету.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“, брoj 54/19,
12/20-ребаланс, 19/20-ребаланс, 22/20-ребаланс и 25/20-ребаланс) средства Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство умањена су услед пандемије COVID-19
и утврђивања приоритета буџетске потрошње.
Подносиоци пријава који желе да преузму поднету документацију на конкурс, могу поднети захтев на адресу
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Ова одлука објављује се на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Службеном
листу АПВ и дневном листу „Дневник“, а ступа на снагу даном
објављивања у Службеном листу АПВ.
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство
БРОЈ: 179/2020
ДАТУМ: 23.10.2020. године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић, с.р.

27. октобар 2020.
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На основу члана 5. ст. 2. и 3. Закона о заштити и одрживом
коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14
и 95/18 – др. закон), члана 22. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број 99/09 и 67/12 - одлука УС) и члана 39.
став 8. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16,
29/17 и 24/19), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, оглашава
КОНКУРС
ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Оглашава се уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине, у оквиру
рибарских подручја која су одређена Решењем о установљавању
рибарских подручја („Службени гласник РС”, број 90/2015) и то:
1) Рибарско подручје ,,Бачка”
Сви делови који су у границама рибарског подручја „Бачка”,
осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја и
осим следећих вода које су уступљене на коришћење на период од
10 година: Дунав од 1433 км – 1297 км, Основна и детаљна каналска мрежа и АК „Чонопља, река Киреш, река Криваја, АК „Велебит”, водоток Чик са акумулацијама, Адорјанско језеро, мртваја
Буџак код Аде и АК „Моравица” на Криваји.
Граница рибарскoг подручја „Бачка”, полази од 1297 km Дунава и иде на запад и даље на север државним границом до реке
Тисе, а затим наставља њеном десном обалом до ушћа у Дунав и
даље на запад његовом левом обалом до полазне тачке.
2) Рибарско подручје ,,Срем”
Сви делови који су у границама рибарског подручја ,,Срем”,
осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја и
осим следећих вода које су уступљене на коришћење на период
од 10 година: Дунав од 1297 км до 1233 км, Дунав од 1233 км до
1187 км, Сава од 207 км до 123 км, Сава од 96 км до 49 км, Студва,
АК „Сот”, АК „Бруја”, АК „Мохарач“, АК „Међеш”, АК „Кудош”,
АК „Чалма”1,2,3, АК „Борковац”, АК „Љуково” и АК „Добродол”,
АК ‚‘Врањаш‘‘ код Манђелоса, Гајићева бара, канал Галовица и
канал Јарчина.
Граница рибарског подручја полази од 49 km реке Саве и иде
десном обалом до 96 km и прелази на леву обалу где наставља до
123km, а затим поново прелази на десну обалу и наставља до 207
km Саве. Граница даље наставља државном границом на север до
1297 km Дунава и његовом левом обалом иде до Старих Бановаца
и наставља на југ источним границама општина Стара Пазова и
Пећинци до полазне тачке.
II
Делови рибарских подручја „Бачка” и „Срем” уступају се
на период од десет година, и то од 01.01.2021. до 31.12.2030. године.
III
Право пријаве на конкурс имају привредна друштва, јавна
предузећа или друга правна лица уколико испуњавају услове из
члана 6. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег
фонда (у даљем тексту: Закон).

Пријава на конкурс, прилаже се на прописаном обрасцу са обавезним прилозима, који се могу преузети са сајта Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине www.
ekourbapv.vojvodina.gov.rs.
Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса прилаже документацију којом доказује испуњеност услова из члана 6. Закона, и то:
1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОПИСАНИХ
ЧЛАНОМ 6. СТАВ 1. ЗАКОНА:
1) Услов - Да је привредно друштвo, јавно предузећe или друго
правно лицe регистровано код надлежног органа, односно уписано у одговарајући регистар;
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно другог одговарајућег регистра.
Напомена: Овај доказ мора бити прибављен након објављивања конкурса.
2) Услов - Да је технички и стручно опремљено за обављање
делатности, односно да има запослено лице у сталном радном
односу са стеченим високим образовањем на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, биолошког,
еколошког, ветеринарског, или сточарског (зоотехничког) усмерења, а на којима је одслушало и положило курс(еве) из области
рибарства или ихтиологије (у даљем тексту стручно лице);
Доказ:
2.1. Техничка опремљеност (најмање 1 моторно возило, најмање 1 чамац са ванбродским мотором и 1 пословни објекат који
ће бити коришћен за рад корисника и смештај или боравак рибочуварске службе или друга непокретност од значаја за функционисање корисника рибарских подручја)
- очитане саобраћајне дозволе за сва моторна возила - аутомобиле у власништву учесника конкурса, намењена за
рад рибочуварске службе, оверена фотокопија полисе основног осигурања моторних возила за текућу годину и
Одлуке одговорног лица учесника конкурса о намени моторних возила за обављање послова рибочуварске службе;
- оверене фотокопије важећих пловидбених дозвола за
чамце у власништву учесника конкурса;
- извод из катастра непокретности, односно други доказ о
власништву, за пословне објекте који ће бити коришћени за рад корисника и смештај или боравак рибочуварске службе и другим непокретностима од значаја за рад и
функционисање корисника рибарских подручја или оверене фотокопије уговора о закупу пословних просторија;
- Напомена 1: техничка опрема коју учесник на конкурсу
пријави као расположиву (квантитативни састав), представљаће минимум техничке опреме коју ће корисник
стално користити у обављању послова чувања и заштите
рибарског подручја и биће саставни део уговора о уступању рибарског подручја.
- Напомена 2: учесник конкурса је дужан да на захтев Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, у траженом року у одређеном месту и времену, омогући увид у пријављена материјално - техничка средства. Покрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине задржава право да након увида, у зависности од виђеног стања, не призна одређена
материјално - техничка средства као расположива.
2.2 Радни статус стручног лица
- оверена фотокопија уговора о раду и МА обрасца ПИО
фонда;
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2.3. Стручна спрема стручног лица
- оверена фотокопија дипломе и уверења о завршеном и
положеном курсу односно положеном испиту из области
рибарства или ихтиологије, издато од стране одговарајуће високошколске установе;
3) Услов: - Да привредно друштвo, јавно предузећe или друго
правно лицe није у року од две године, пре објављивања конкурса за уступање рибарског подручја на коришћење, кажњавано за
привредне преступе и прекршаје из области заштите и одрживог
коришћења рибљег фонда;
Доказ: - Уверење надлежног привредног и прекршајног суда.
Напомена: Овај доказ мора бити прибављен након објављивања конкурса.
4) Услов: - Да законски заступник привредног друштва, јавног предузећа или другог правног лица није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање
овог уверења може се поднети према месту пребивалишта или
према месту рођења.
У случају да привредно друштвo, јавно предузећe или друго
правно лицe има више законских заступника, ови докази достављају се за сваког од њих;
Напомена: Овај доказ мора бити прибављен након објављивања конкурса.
5) Услов: - Да привредном друштву, јавном предузећу или другом правном лицу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања конкурса.
Доказ: - Уверење надлежног привредног и прекршајног суда да
учеснику конкурса није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања конкурса.
Напомена: Овај доказ мора бити прибављен након објављивања конкурса.
6) Услов: - Да је привредно друштво, јавно предузеће или друго правно лице измирило доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије;
Доказ: - Уверење Пореске управе Министарства финансија да
је измирило доспеле порезе и доприносе и Уверење Управе јавних
прихода града, односно општине да је измирило обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Напомена 1: Уколико учесник конкурса има регистроване
огранке или издвојена места, која обављају делатност на територији рибарског подручја за које конкурише, а чија се седишта разликују од његовог седишта, потребно је да достави потврду месно
надлежног пореског органа локалне самоуправе о измирености
доспелих обавеза јавних прихода за огранак или издвојено место;
Напомена 2: Овај доказ мора бити прибављен након објављивања конкурса.
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3) услове обављања риболовних активности и мере за њихово унапређење, као и за унапређење риболовног туризма на рибарском подручју;
4) опис уочених недостатака у досадашњем коришћењу рибарског подручја;
5) све остале мере са становишта заштите рибљег фонда,
станишта и врста;
6) планирана вредност улагања сопствених средстава;
7) број рибочувара које планира да запосли/распореди.
Напомена 1: Мере и активности из тачке 2. подтачке 2), 3), 5),
6) и 7) могу бити саставни део уговорних обавеза о уступању на
коришћење делова рибарског подручја.
Програм улагања из тачке 2. прилаже се на обрасцу 4.
3. ДОКАЗИ О МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИМ СРЕДСТВИМА У ВЛАСНИШТВУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЗАШТИТУ
И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА (Образац 3.)
Докази који се прилажу за тачку 1. подтачка 2.1. – техничка
опремљеност, алинеја 1 и 2, сматрају се доказом за ову тачку.
4. БИОГРАФИЈА И РЕФЕРЕНЦЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
Доказ: - Оверене фотокопије дипломе о стручној спреми, радне књижице, уговора о раду или други одговарајући докази о стеченом радном искуству и референцама.
Напомена 1: Биографија и референце одговорног лица прилажу се на обрасцу 5.
5. РЕФЕРЕНЦЕ СТРУЧНОГ ЛИЦА
Доказ: Оверене фотокопије радне књижице, уговора о раду или
други одговарајући докази о стеченом радном искуству и референцама.
Напомена 1: Биографија и референце стручног лица прилажу
се на обрасцу 5.
V
Учесник конкурса, за свако рибарско подручје дужан је доставити:
1. број моторних возила-аутомобила намењених за рад рибочуварске службе;
2. број чамаца, број и снага припадајућих ванбродских мотора;
3. мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда и
могућности и начине његовог повећања;
4. мере за заштиту посебних станишта риба;
5. услове обављања риболовних активности и мере за њихово унапређење, као и за унапређење риболовног туризма на рибарском подручју;
6. опис уочених недостатака у досадашњем коришћењу рибарског подручја;
7. све остале мере са становишта заштите рибљег фонда,
станишта и врста;
8. планирану вредност улагања сопствених средстава;
9. број рибочувара које планира да запосли/распореди.
VI

2. ПРОГРАМ УЛАГАЊА У РИБАРСКО ПОДРУЧЈЕ ЗА ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ РИБАРСКО ПОДРУЧЈЕ УСТУПА НА КОРИШЋЕЊЕ, КОЈИ САДРЖИ ПРИКАЗ МЕРА И АКТИВНОСТИ
КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ПЛАНИРА ДА ПРЕДУЗМЕ У
ПЕРИОДУ КОРИШЋЕЊА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА, И ТО:

Након објављивања резултата конкурса, а пре закључивања уговора о уступању дела рибарског подручја на коришћење, изабрани
учесник конкурса дужан је да достави Покрајинском секретаријату
за урбанизам и заштиту животне средине документацију, којом се
доказује испуњеност услова за обављање послова рибочувара, а
према броју наведеном у конкурсној документацији, и то:

1) мере за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда и
могућности и начине његовог повећања;
2) мере за заштиту посебних станишта риба;

1. потписан и оверен уговор о раду на неодређено време,
са пуним радним временом, закључен између корисника
рибарског подручја и рибочувара;
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2. оверену фотокопију уверења о положеном испиту за рибочувара;
3. оверену фотокопију лиценце рибочувара;
4. оверену фотокопију дипломе о завршеном четвртом степену стручне спреме.
Ако изабрани учесник конкурса не достави тражену документацију, на начин и у року који одреди Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине, сматраће се да је одустао
од закључивања уговора.
VII
Критеријуми за вредновање учесника конкурса
1. број моторних возила-аутомобила намењених за рад
рибочуварске службе:
Број моторних возила - аутомобила
намењених за рад рибочуварске службе

Број бодова

1

2

2

4

3

6

4

8

5 и више

10

2. број чамаца, број и снага припадајућих ванбродских
мотора:
Број чамаца

Број бодова

1

2

2

4

3

6

4

8

5 и више

10

Снага ванбродских мотора (у kW) по
мотору

Број бодова

до

14,91

2

до

37,28

4

више од 37,28

6

3. Планирана вредност улагања сопствених средстава у
рибарско подручје
а) за укупна десетогодишња уложена сопствена средства 0,1 бод по средствима изражен у милионима динара
б)
Износ планиране вредности улагања
сопствених средстава по години у
динарима

Број бодова по
години

100.000,00 - 500.000,00

0,2

500.001,00 - 1.000.000,00

0,4

1.000.001,00 - 3.000.000,00

0,6

Преко 3.000.000,00

0,8

4. број рибочувара које учесник конкурса планира да
запосли/распореди:
Број рибочувара које учесник конкурса
планира да запосли/распореди

Број бодова
Три бода по
рибочувару
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5. референце стручног лица:

Оцена
референци
стручног
лица

без искуства у
струци

са искуством
стеченим у
струци

са искуством
стеченим у
обављању
послова у
области заштите
рибљег фонда
или рибарства

Број бодова

0

2

4

Напомена 1: уколико два или више учесника на конкурсу
имају исти број освојених бодова, предност ће имати учесник који
има више бодова по критеријумима, према следећем редоследу:
-

број рибочувара;
број моторних возила;
број припадајућих чамаца, број и снага ванбродских мотора;
програм улагања у рибарско подручје за период на који
се рибарско подручје уступа на коришћење.
VIII

Конкурсна документација се подноси у писарници непосредно
или поштом на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам
и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад. Рок за подношење пријава по Конкурсу
тече од наредног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“ закључно са 16.11.2020. године.
Конкурсна документација подноси се у коверти са назнаком
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (назив рибарског
подручја) - НЕ ОТВАРАТИ.
Конкурсна документација поднета по истеку наведеног рока
као и пријаве са непотпуном, неуредном, нечитком или нетачном
документацијом неће се узети у разматрање.
Напомена: не достављати документацију која није тражена
овим конкурсом јер иста неће бити узета у разматрање.
Све потребне информације у вези са конкурсом могу се добити
путем мејла:
sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs
tatjana.radovanovic@vojvodina.gov.rs
brigita.maric@vojvodina.gov.rs.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Владимир Галић

815.
На основу Програма рада и Финансијског плана за 2020. годину Канцеларије за инклузију Рома и члана 2. Правилника о додели
студентских стипендија, Канцеларија за инклузију Рома, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
СТУДЕНТИМА ПРИПАДНИЦИМА РОМСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КОЈИ СУ УПИСАНИ НА
ВИСОКУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА „МИХАИЛО ПАЛОВ“ У
ВРШЦУ
- НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ : СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА,
КОЈИ ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ НА РОМСКОМ ЈЕЗИКУ за
школску 2020/2021 годину
- НА ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
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Укупна средства која Канцеларија додељује по овом Конкурсу износе 1.080.000,00 динара. Средства за исплату стипендија у
2020 године обезбеђена су Финансијским планом Канцеларије за
2020. годину на позицији студентске стипендије, док ће средства
за исплату стипендија у 2021. години Канцеларија обезбедити у
складу са приливом средстава из буџета АП Војводине.
Циљеви финансирања:
1. Унапређења образовне структуре Рома и Ромкиња у АП
Војводини кроз подршку студентима и студенткињама,
припадницима ромске националне заједнице.
2. Унапређење положаја Рома у области образовања кроз
институционално очување и неговање језика, културе,
традиције и историје припадника ромске националне
заједнице.
УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНЦИЈА
Право учешћа на Конкурсу имају студенти припадници ромске националне мањине уписани на Високу школу струковних
студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу (у
даљем тексту: Висока школа) и то на:
- основне струковне студије: студијски програм: Васпитач деце предшколског узраста, који похађају наставу на
ромском језику;
- на прву годину мастер струковних студија.
Студент прве године основних струковних студија остварује право на стипендију у оквиру овог Конкурса у школској
2020/2021 години уколико благовремено поднесе све Конкурсом
прописане образце по процедури предвиђеној овим Конкурсом
под условом:
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- да је у школској 2020/2021 године уписан први пут на
мастер струковне студије
- да је припадник ромске националне мањине
- да има пребивалиште на територији Републике Србије
У школској 2020/2021 обезбеђена је 1 стипендија на десетомесечном нивоу. Висина стипендије је 6.000,00 динара.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Редослед кандидата утврђује се на основу постигнутог успеха
током сутудија осим за студенте прве године, за које је Канцеларија обезбедила стипендије за све уписане студенте, а рангирање
ће се извршити према редоследу достављања пријава на Конкурс.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС
Пријаве на Јавни конкурс са осталом потребном документацијом подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ и на интернет
страници Канцеларије www.inkluzijaromavojvodina.org
Јавни конкурс објавиће се и на интернет страници Канцеларије.
ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА
Јавни Конкурс спроводи Конкурсна комисија, коју именује директор Канцеларије.
По истеку рока, Конкурсна комисија на основу извршеног рангирања сачињава предлог ранг листе најкасније у року од 3 дана
од истека рока за подношење пријава и исту објављује на интернет страници Канцеларије www.inkluzijaromavojvodina.org
Примерак предлога ранг листе се доставља и Викокој школи.

- да је у школској 2020/2021 године уписан први пут на
прву годину студија, студијски програм васпитач деце
предшколског узраста и да похађа наставу на ромском
језику у статусу студента који се финансира из буџета
- да је припадник ромске националне мањине
- да има пребивалиште на територији Републике Србије

Студент има право приговора на ранг листу из претходног става у року од 8 дана од дана објављивања на интернет страници.

У школској 2020/2021 укупан број расположивих стипендија је
10 на десетомесечном нивоу. Висина стипендије је 6.000,00 динара.

Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу
која се објављује на интернет страници Канцеларије.

Студент друге и треће године основних струковних студија
остварују право на стипендију у оквиру овог Конкурса у школској
2020/2021 години уколико благовремено поднесе све Конкурсом
прописане образце по процедури предвиђеној овим Конкурсом
уз следеће услове:
- да је у школској 2020/2021 године уписан први пут на
годину студија, студијски програм васпитач деце предшколског узраста и да похађа наставу на ромском језику у
статусу студента који се финансира из буџета
- да током студија није обновио ни једну годину студија
- да је припадник ромске националне мањине
- да има пребивалиште на територији Републике Србије
У школској 2020/2021 укупан број расположивих стипендија је
7 на десетомесечном нивоу. Висина стипендије је 6.000,00 динара.
Студент мастер струковних студија остварује право на стипендију у оквиру овог Конкурса у школској 2020/2021 години
уколико благовремено поднесе све Конкурсом прописане образце по процедури предвиђеној овим Конкурсом уз следеће услове:
- да је дипломирао на Високој школи струковних студија
за образовање васпитача „Mихаило Палов“ у Вршцу,
студијски програм васпитач деце предшколског узраста
и да је похађао наставу на ромском језику

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити
достављена одговарајућа документација.

Одлуку о додели стипендија доноси директор и иста се
објављује на интернет страници на основу коначне ранг листе.
Одлука из претходног става је коначна.
Након Одлуке о додели стипендија Канцеларија ће позвати
студенте да потпишу Уговор и доставе фотокопију картице динарског текућег рачуна.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА уз пријаву на Конкурс студенти подносе и следећу документацију
Студенти прве године основних струковних студија:
1. фотокопију личне карте,
2. потписану изјаву да је припадник ромскне националне
мањине,
3. уверење Високе школе да је уписан у текућој школској
години први пут на прву годину студија студијски програм васпитач деце предшколског узраста и да похађа наставу на ромском језику, у статусу студента који се финансира из буџета,
студенти II и III године основних струковних студија:
1. фотокопију личне карте,
2. потписану изјаву да је припадник ромскне националне
мањине,
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3. уверење Високе школе да је уписан у текућу школску годину, први пут, на одговарајућу годину студија, студијски
програм васпитач деце предшколског узраста и да похађа
наставу на ромском језику, у статусу студента који се финансира из буџета, са просечном оценом током студија
4. уверење Високе школе да током студија студент није обнављао ни једну годину,
студенте мастер струковних студија:
1. фотокопију личне карте,
2. потписану изјаву да је припадник ромске националне
мањине,
3. уверење Високе школе струковних студија „Михаило
Палов“ да је у текућој школској години уписан на прву
годину мастер студија,
4. диплому о завршеној Високој школи струковних студија
за васпитаче са додатком дипломе или Уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, уколико
диплому није преузео.
ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Пријаве на конкурс подноси се у једном примерку, искључиво на образцу пријаве који се може преузети са интернет
странице www.inkluzijaromavojvodina.org односно у просторијама Канцеларије Булевар Михајла Пупина 25, канцеларија бр. 9,
приземље.
Образац Изјаве о припадности ромској националној мањини
преузима се са интернет странице Канцеларије.
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Пријаве на конкурс са припадајућом документацијом, се подносе путем поште или лично на адресу Канцеларија за инклузију
Рома, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад, са назнаком
за Конкурс за доделу студентских стипендија.
Неблаговремене, непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу, пријаве
које нису поднете од стране овлашћених лица и пријаве које нису
предмет конкурса неће се разматрати.
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ
- да редовно похађа наставу и извршава све предиспитне
обавезе
- да по извршеној овери зимског, односно летњег семестра
текуће школске године достави Канцеларији фотокопију
индекса о извршеној овери
- да благовремено обавести Канцеларију о свакој промени
насталој након закључења уговора о стипендирању
Рок за подношење конкурсне документације је 12.11.2020. године.
Информације у вези са конкурсом могу се добити у Канцеларији за инклузиј Рома на телефон 021/4881-723
Директор
Милош Николић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

27. октобар 2020.

27. октобар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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Страна 1556 - Броj 55

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

27. октобар 2020.

САДРЖАЈ
Редни број

807.

Предмет

Страна

Редни број

ОПШТИ ДЕО

ОГЛАСНИ ДЕО

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

Правилник о додели студентских стипендија;

1545

ПОСЕБНИ ДЕО

813.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
808.
809.

810.
811.

Предмет

Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбеника Музичка култура 6, за шести разред основне школе писан на румунском језику и писму;
Решење о одобрењу за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 7,
за седми разред основне школе писан на словачком
језику и писму;
Решење о одобрењу за издавање и употребу превода
уџбеничког комплета Хемија 7, за седми разред основне школе писан на словачком језику и писму;
Решење о одобрењу за издавање и употребу превода
уџбеника Музичка култура 1, за први разред гимназије друштвено-језичког, природно-математичког и
општег смера, писан на хрватском језику и писму;

1547

Одлука о обавештавању подносиоца пријава о неприступању разматрања пријава и доношења одлуке
по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
услед недостатка финансијских средстава;

814.

Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине
Војводине;

Решење о измени Решења о образовању Комисије за
полагање стручног испита запослених у архивима;

1549

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА
815.

Јавни конкурс за доделу студентских стипендија;

1547

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
812.

1548

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1547
1547

Страна

1548

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
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