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Учесници конкурса могу аплицирати само са једном пријавом,
а висина тражених средстава не може бити већа од 1.000.000,00
динара.

На основу члана 14. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за
равноправност полова („Сл. лист АПВ“, број 14/04 и брoj 3/06) и
члана 17. Статута Покрајинског завода за равноправност полова
(„Сл. лист АПВ“, број 17/05), Управни одбор Покрајинског завода
за равноправност полова доноси
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА
СА ОКУЋНИЦОМ ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и поступак за доделу
бесповратних средстава брачним паровима на територији АП
Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом из буџета
Завода за равноправност полова (у даљем тексту: Завод) и избор
брачних парова, односно ванбрачних партнера (у даљем тексту:
Учесници конкурса) којима ће бити додељена бесповратна средства за куповину сеоских кућа са окућницом на територији АП
Војводине за 2021. годину.
Сви називи за функције изражени у граматичком мушком роду,
подразумевају природни женски и мушки пол лица на које се односе.
Члан 2.
Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима
на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2021. годину (у даљем тексту: Конкурс), расписује се на
основу одлуке директора Завода и објављује на сајту Завода и у
„Службеном листу АП Војводине“.
Одлука из става 1. овог члана обавезно садржи:
1. укупан обим средстава која се додељују;
2. рок за подношење пријаве на Конкурс.
Члан 3.
Услови за доделу бесповратних средстава брачним паровима
на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом из члана 2. овог Правилника односе се на утврђивање испуњености услова Учесника конкурса.
Учесници конкурса могу бити брачни парови и ванбрачни
партнери који кумулативно испуњавају следеће услове:
1. да један од супружника/ванбрачних партнера није старији
од 40 година живота у моменту подношења пријаве на Конкурс;
2. да имају пребивалиште на територији АП Војводине;
3. да су супружници у брачној заједници, односно ванбрачни
партнери са трајнијом заједницом живота (у складу са Законом), у моменту подношења пријаве на Конкурс;
4. да нису власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије и да исту нису
отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;
5. да је барем један од супружника, односно ванбрачних партнера у радном односу. Уколико је Учесник конкурса у радном односу на одређено време, радни однос мора да траје
најмање до истека рока за подношење пријава на Конкурс;
6. да нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу са
потенцијалним продавцем непокретности;
7. да Учесници конкурса у моменту подношења пријаве немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса у складу са прописима Републике Србије.

Грађевинска вредност некретнине која се предлаже за куповину, не сме бити већа од 2.000.000,00 динара.
Учесници конкурса не могу да отуђе непокретност у наредних
5 година, а остала питања у вези са средствима обезбеђења непокретности биће детаљно регулисана уговором.
Непокретност коју Учесници конкурса предлажу за куповину
може да се налази на подручју свих насељених места на територији АП Војводине, осим градских и општинских административних центара/седишта.
Непокретност коју Учесници конкурса предлажу за куповину
мора бити безбедна и условна за становање.
Непокретност може бити у сувласништву више лица када се
сви сувласници појављују као продавци својих сувласничких делова.
Не смеју постојати нерешени имовинско-правни односи на
непокретности, не сме бити уписан било какав терет на листу
непокретности, а непокретност и делови окућнице морају бити
изграђени у складу са прописима о планирању и изградњи.
Члан 4.
Утврђивање испуњености услова из члана 3. овог Правилника,
осим услова наведеног у ставу 2. тачка 6. наведеног члана, спроводи Комисија за доделу бесповратних средстава.
Утврђивање испуњености услова да је непокретност коју
Учесници конкурса предлажу за куповину безбедна и условна
за становање обавља правно лице (привредно друштво или предузетник) које располаже стручним кадровским капацитетима,
односно инжењерима одговарајуће струке.
Правно лице из става 2. овог члана је дужно да Комисији за
доделу бесповратних средстава достави извештај о стању непокретности утврђеном приликом обиласка непокретности које
су Учесници конкурса предложили за куповину.
Уколико стручно лице из става 2. овог члана након обиласка
непокретности које су Учесници конкурса предложили за куповину утврди да предметна непокретност није безбедна и/или условна за становање, таква пријава ће бити одбијена.
Ради пружања услуга из става 2. овог члана Завод закључује
уговор са правним лицем које располаже стручним кадровским
капацитетима, односно инжењерима одговарајуће струке.
Учесници конкурса који испуњавају услове се рангирају доделом одговарајућег броја бодова и то према следећим критеријумима:
1. за сваког запосленог Учесника конкурса - по 10 бодова;
2. а сваког запосленог Учесника конкурса који има сопствени посао (самозапошљавање) у трајању од најмање годину
дана од дана објављивања Конкурса - по 5 бодова;
3. за сваког Учесника конкурса који има:
- до 1 године стажа осигурања - 0 бодова,
- од 1 до 3 године стажа осигурања - по 2 бода,
- од 3 до 5 година стажа осигурања - по 4 бода,
- од 5 до 7 година стажа осигурања - по 6 бодова,
- од 7 до 10 година стажа осигурања - по 8 бодова,
- преко 10 година стажа осигурања - по 10 бодова;
4. за сваког Учесника конкурса који има средњу школу по 5
бодова;
5. за сваког Учесника конкурса који има завршене струковне
студије у трајању од три године - по 7 бодова;
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6. за сваког Учесника конкурса који има завршене основне,
мастер или специјалистичке академске студије - по 10 бодова;
7. за сваког Учесника конкурса који има докторат - по 15 бодова.

14. оверену изјаву Учесника конкурса да они и продавац/продавци непокретности међусобно нису крвни сродници у
правој линији до било ког степена, а у побочној закључно
са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или
сродству по усвојењу.

У ситуацији када два или више Учесника конкурса имају исти
број бодова, рангирање тих Учесника конкурса ће се вршити применом следећих резервних критеријума и то према наведеном
редоследу:

Потврде, уверења и изводи надлежних органа из става 1. тачка
5), 7), 8), 9), 10), и 12) овог члана морају бити издате након расписивања Конкурса.

1. број деце Учесника конкурса и то тако што ће предност
имати Учесници конкурса који имају већи број деце;
2. развијеност општине и то тако што ће предност имати
Учесници конкурса чија се предложена непокретност налази на територији општине са статусом недовољно развијене и неразвијене (у
складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Сл. гласник РС“, бр. 104/2014));
3. редослед пријема пријаве и документације у Завод и то тако
што ће предност имати Учесници конкурса који су раније
поднели пријаву и документацију на Конкурс.
Члан 5.
Испуњеност услова за учешће на Конкурсу наведених у овом
Правилнику Учесници конкурсa доказују достављањем следеће
документације коју подносе уз пријаву на Конкурс:
1. потврда образовне институције/установе о степену образовања;
2. доказ о држављанству Републике Србије (не старији од 6
месеци од дана објављивања Конкурса);
3. доказ о брачној заједници (извод из матичне књиге венчаних Учесника конкурса, не старији од месец дана од дана
објављивања Конкурса), а као доказ о ванбрачној заједници оверена изјава о ванбрачној заједници уз потпис два
сведока. Оверена изјава о ванбрачној заједници мора бити
сачињена након расписивања Конкурса;
4. доказ о радном односу Учесника конкурса (пријава на пензијско-инвалидско осигурање – М образац и фотокопија
уговора о раду). Уколико је Учесник конкурса у радном
односу на одређено време, радни однос мора да траје најмање до истека рока за подношење пријава на Конкурс;
5. доказ о стажу осигурања Учесника конкурса, и то потврда
издата од стране надлежне организационе јединице Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у
оквиру које је наведен укупно остварен пензијски стаж;
6. оверену изјаву Учесника конкурса да на територији Републике Србије не поседују у власништву/сувласништву
непокретност (стамбени објекат, грађевинско земљиште
или пољопривредно земљиште) и да исту нису отуђили у
претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;
7. потврду Министарства финансија РС - Пореске управе да
није било преноса права власништва или сувласништва на
име Учесника конкурса;
8. потврду Министарства финансија РС - Пореске управе да
је Учесник конкурса измирио доспеле порезе и доприносе;
9. потврду издату од стране РГЗ – Служба за катастар непокретности о непоседовању имовине у месту пребивалишта Учесника конкурса;
10. извод издат од стране РГЗ – Служба за катастар непокретности за непокретност коју Учесници конкурса предлажу
за куповину;
11. изјаву потенцијалног продавца/продаваца да је/су прихватио/ли услове Конкурса укључујући и садржину Обавештења о обради података о личности и да је/су сагласан/
сагласни са истим;
12. потврду о пребивалишту Учесника конкурса издату од
стране МУП;
13. оверену изјаву Учесника конкурса да ће становати у предметној кући и да исту неће отуђити у периоду од 5 година
од дана потписивања уговора;

Документација поднета на Конкурс се не враћа.
Неће се разматрати пријаве које су:
1. Неблаговремене (пријаве које су поднете након истека рока
предвиђеног у тексту конкурса);
2. Недопуштене (пријаве поднете од стране лица која нису
предвиђена конкурсом, односно на која се циљеви конкурса и намена средстава не односе);
3. Непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази и документација, непотписане, са
непопуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком,
послате факсом или електронском поштом и које садрже
неразумљиве или нечитке податке).
Члан 6.
Непокретност за чију куповину се додељују бесповратна средства у складу са овим Правилником мора кумулативно да испуњава следеће услове:
- да се ради о непокретности која је уписана у Катастар непокретности, односно у земљишне књиге, на име продавца/
продаваца, без терета;
- да продавац/продавци непокретности и Учесници конкурса
нису крвни сродници у правој линији до било ког степена, а
у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу;
- да не постоје нерешени имовинско-правни односи на непокретности;
- да је безбедна и условна за становање;
- непокретност предлажу Учесници конкурса;
- да је непокретност, као и сви делови окућнице који се налазе на катастарској парцели на којој је и непокретност, изграђена у складу са прописима који регулишу планирање и
изградњу, односно да не постоји забележба да је непокретност или део окућнице изграђена без дозволе.
Утврђивање испуњености услова из става 1. овог члана врши
се на основу доказа наведених у члану 5. став 1. тачка 10) овог
Правилника, као и на основу извештаја правног лица из члана 4.
став 2. овог Правилника.
Члан 7.
Стручне послове у поступку по Конкурсу обавља Комисија за
доделу бесповратних средстава (у даљем тексту: Комисија).
Комисију образује и именује директор Завода за конкурсни
рок, уз сагласност Управног одбора.
Комисија има 3 члана/чланице од којих један члан/чланица
мора бити дипломирани правник.
Чланови Комисије не могу у исто време бити примаоци средстава која се додељују по основу Јавног конкурса.
Правилник о раду Комисије из става 1. овог члана, којим се
ближе уређује начин рада и одлучивања Комисије, доноси Управни одбор Завода на предлог директора Завода.
Члан 8.
Комисија је дужна да:
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-

размотри поднете пријаве по објављеном Конкурсу за доделу бесповратних средстава, а ради утврђивања да ли су
благовремене и потпуне;
- за све благовремене и потпуне пријаве утврди испуњеност
услова из члана 3. овог Правилника, осим услова из члана
3. став 2. тачка 6. овог Правилника;
- да на основу извештаја поднетог од стране правног лица из
члана 4. став 2. овог Правилника констатује испуњеност услова који се односи на безбедност и условност становања
непокретности предложених за куповину;
- да сачини предлог листе Учесника конкурса којима се додељују средства (у даљем тексту: Корисници средстава) и
да га достави директору Завода ради одлучивања.
Комисија задржава право да затражи и сваку другу документацију од учесника Конкурса и њима повезаних лица, као и да наложи да се изврши теренска контрола која би утицала на доношење
предлога одлуке у смислу остваривања циљева Конкурса.
Члан 9.
Корисници средстава се обавезују да ће становати у предметној непокретности.
Трошкове преноса власништва и установљавања терета на непокретности која је предмет Конкурса сносе Корисници средстава.
Члан 10.
Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава на Конкурс сачини предлог листе Учесника
конкурса којима се додељују средства и достави га директору Завода.
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Корисници средстава закључују уговор са Заводом и уговор са
продавцем непокретности следећим редоследом: Завод и корисници, затим корисници и продавац/продавци.
Завод ће средства пренети на рачун Корисника средстава у
банци коју изабере Корисник средстава, а Корисник средстава је
дужан да у року од 3 дана средства пренесе на рачун продавца/
продаваца у банци и извод из банке достави Заводу.
Учесници конкурса којима су одлуком додељена средства
дужни су да некретнину, на основу закљученог уговора, упишу у
катастар непокретности/земљишне књиге у по 1/2 сувласничких
делова непокретности и да у лист непокретности упишу хипотеку за будуће и условно потраживање у корист АП Војводине.
Члан 12.
Пријава на Конкурс подноси се на прописаном обрасцу.
Пријава на Конкурс подноси се непосредно Заводу лично или
путем поште препорученом пошиљком на адресу: Покрајински
завод за равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6, са назнаком „Конкурс за доделу бесповратних средстава
брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2021. годину“.
Члан 13.
Питања која се односе на заштиту података о личности Учесника конкурса и Корисника средстава су регулисана Обавештењем
о обради података о личности, које чини саставни део овог Правилника.
Члан 14.

Одлуку о додели средстава Завода доноси директор Завода на
предлог Комисије и уз сагласност Управног одбора у року од 15
дана од дана добијања предлога листе Учесника конкурса којима
се додељују средства.

Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских
кућа са окућницом број: 18/2020 од 23.01.2020. године се ставља
ван правне снаге.

Члан 11.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу АП Војводине“.

Одлука о додели средстава објављује се на огласној табли и на
сајту Завода.
Учесници конкурса могу у року од 3 дана од дана објаве одлуке
о додели средстава да изврше увид у документацију коју су поднели на Конкурс.
У року од 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава,

ПОКРАЈИНСКОИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број:173/2021
Датум: 13.07.2021.

Александар Јовановић
председник Управног одбора
Покрајинског завода за равноправност полова

Страна 1578 - Броj 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

14. јул 2021.

ПОСЕБНИ ДЕО
1050.

1052.

На основу члана 32. тачка 9, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), као и чланa 1. алинејa 6. 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), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула 2021.
године, донела је

На основу члана 32. тачка 9, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 23. 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 14. јула 2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Правилник o унутрашњој организацији и
систематизацији послова у Позоришном музеју Војводине, број:
40, који је донео директор Позоришног музеја Војводине, 1. јула
2021. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-471/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Проф. др Зоран Гојковић

1051.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ”, број:
6/14) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула 2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност Студентском центру „Нови Сад” у Новом
Саду за обављање других делатности које су – у функцији основне делатности – уписане у регистру Привредног суда у Новом
Саду, Решење Fi. 154/2011, oд 23. септембра 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-459/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

1053.
На основу чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
као и члана 27. става 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВˮ, број: 37/14, 54/14 – др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51. тачка 1.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17,
95/18 – др. закон, 113/17 – др. закон, 95/18– др. закон, 86/19 – др. закон и 157/20 – др. закон), Покрајинска влада, на седници одржаној
14. јула 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I

I

Даје се сагласност на Допуну Финансијског плана Центра за
породични смештај и усвојење Нови Сад за 2021. годину, коју је
усвојио Управни одбор Центра за породични смештај и усвојење
Нови Сад, на седници одржаној 16. јуна 2021. године.

Александру Борковићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам, 14. јула 2021. године, престаје рад на положају због протека времена на које је
постављен.

II

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-59/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Проф. др Зоран Гојковић

ПОТПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Проф. др Зоран Гојковић

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-207/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Проф. др Зоран Гојковић

14. јул 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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1054.

1056.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ, број: 37/14, 54/14
– друга одлука, 37/16, 29/17,24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56.
ст. 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17,
95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20
- др. закон) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула 2021. године,
донела је

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14,
54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51.
став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број:
21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др.
закон и 157/20 - др. закон), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП
Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
14. јула 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Александар Борковић, дипломирани економиста, поставља се
за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам, почев од 15. јула 2021. године, до постављења
службеника на положај по спроведеном јавном конкурсу.

Јоланд Корори, вршиоцу дужности помоћника покрајинског
секретара за социјалну политику, демографију и равноправност
полова, дана 14. јула 2021. године, престаје рад на положају, због
протека времена на који је постављена.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-203/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

127 Број: 02-208/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Проф. др Зоран Гојковић

ПОТПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Проф. др Зоран Гојковић

1057.

1055.
На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 –
друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 56. ст.
1 и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17,
95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон и 157/20
- др. закон) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 14. jула 2021. године,
донела је

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, брoj: 37/14,
54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), а у вези с чланом 51.
став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj:
21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон, 86/19 - др.
закон и 157/20 - др. закон), као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП
Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
14. јула 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I
Зорица Вукобрат, дипломирани економиста, поставља се за
вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије, на период од три месеца.

Радошу Пејовићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског
секретара за социјалну политику, демографију и равноправност
полова, дана 14. јула 2021. године, престаје рад на положају, због
протека времена на који је постављен.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-197/2021-4
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Проф. др Зоран Гојковић

127 Број: 02-205/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Проф. др Зоран Гојковић
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

14. јул 2021.

1058.

1060.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон,
86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АП Војводине”, број: 37/14), као и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ“, број: 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20),
Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула 2021. године,
донела је

На основу члана 7. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18), као и члана 32. тачка 12. и члана
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула 2021. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

У Управном одбору Покрајинског завода за заштиту природе,
Нови Сад, због истека мандата, разрешавају се дужности:

I
Јоланд Корора поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију
и равноправност полова, почев од 15. јула 2021. године, до постављења службеника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

РЕШЕЊЕ
I

– председник:
• Милена Недељков, дипл. екoномиста, представник оснивача;
– чланови:
1. Крум Васев, завршена Војна Академија копнене војске,
представник оснивача;
2. Мирослав Гаврић, V степен стручне спреме, представник оснивача;
3. Сара Павков, мастер еколог, из реда запослених;
4. Илија Миљковић, специјалиста струковни инжењер машинства, из реда запослених.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-204/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Проф. др Зоран Гојковић

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-438/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

1059.
На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон,
86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон), те чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АП Војводине”, број: 37/14), као и члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ“, број: 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20),
Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула 2021. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

1061.
На основу члана 7. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18), као и члана 32. тачка 12. и члана
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула 2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

I
Радош Пејовић поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију
и равноправност полова, почев од 15. јула 2021. године, до постављења службеника на положај, по спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-206/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОТПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Проф. др Зоран Гојковић

I
У Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе,
Нови Сад, на период од четири године, именују се:
– председник:
• Милена Недељков, дипл. економиста, представник оснивача;
– чланови:
1. Крум Васев, завршена Војна Академија копнене војске,
представник оснивача;
2. Мирослав Гаврић, V степен стручне спреме, представник оснивача;
3. Јадранка Делић, доктор ловног туризма, из реда запослених;
4. Жељка Јеличић-Маринковић, доктор биолошких наука,
из реда запослених.

14. јул 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
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1. Миа Јаворац, дипломирани економиста, представник оснивача;
2. Славица Николић, пословни секретар, из реда запослених.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-439/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Проф. др Зоран Гојковић

1062.
На основу члана 7. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18), као и члана 32. тачка 12. и члана
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула 2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорном одбору Покрајинског завода за заштиту природе,
Нови Сад, због истека мандата, разрешавају се дужности:
– председник:
• Золтан Селеши, завршена Виша техничка школа, представник оснивача;
– чланови:
1. Миодраг Перовић, маст. инжењер шумарства, представник оснивача;
2. Славица Николић, пословни секретар, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-440/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Проф. др Зоран Гојковић

1063.
На основу члана 7. ст. 1. и 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени
лист АПВ”, број: 2/10 и 23/18), као и члана 32. тачка 12. и члана
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула 2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Покрајинског завода за заштиту природе,
Нови Сад, на период од четири године, именују се:
– председник:
– Клара Валтер, мастер инжењер заштите животне средине,
представник оснивача;
– чланови:

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-441/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Проф. др Зоран Гојковић

1064.
На основу чл. 41. став 3. и 44а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана
32. тачка 12, као и 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 6. 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), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула 2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Управном одбору Позоришног музеја Војводине у Новом
Саду, због истека мандата, престаје дужност:
– председнику:
• Александри Јаковљевић;
– члановима:
1. Зорану Максимовићу;
2. Бојану Јовановићу;
3. Корнелији Голи;
4. Гордани Петковић;
5. Сенки Влаховић;
6. Саши Радоњићу.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-423/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
Проф. др Зоран Гојковић

1065.
На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 32.
тачка 12, као и 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 6. 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), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула 2021. године, д о н е л а је

Страна 1582 - Броj 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

1067.

РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Позоришног музеја Војводине у Новом Саду,
на период од четири године, именују се:
– председник:
• Александра Јаковљевић, дипломирани етнолог антрополог;
– чланови:
1. Илија Комненовић, историчар;
2. Корнелиа Голи, драматург;
3. Милена Дрљача, дипломирани правник;
4. Зоран Максимовић, професор историје, доктор театрологије, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-424/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

14. јул 2021.

ПОТПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Проф. др Зоран Гојковић

1066.

На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 32.
тачка 12, као и 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 6. 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), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула 2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Позоришног музеја Војводине у Новом
Саду, на периoд од четири године, именују се:
– председник:
• Драгана Драгутиновић, дипломирани правник;
– чланови:
1. мр Јелица Грбић, магистар економских наука;
2. Љуба Прокин, референт за финансијско-рачуноводствене послове, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу члана 45. став 4. и члана 48а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20
и 47/21), члана 32. тачка 12, као и 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 6. 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), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула
2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорном одбору Позоришног музеја Војводине у Новом
Саду, због истека мандата, престаје дужност:
– председнику:
• Драгани Драгутиновић;

ПОТПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Проф. др Зоран Гојковић

1068.
На основу чл. 41. став 3. и 44а став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр., 6/2020 и
47/2021), члана 32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 4. 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: 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула
2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

– члановима:
1. мр Јелици Грбић;
2. Саши Шутиловићу.

I
У Управном одбору Музеја савремене уметности Војводине у
Новом Саду, због истека мандата, престаје дужност:

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-421/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

127 Број: 022-422/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Проф. др Зоран Гојковић

– председнику:
• проф. др Душану Тодоровићу;
– члановима:
1. мр Стевану Дивјаковићу;
2. мр Тибору Лазару;
3. Сањи Којић Младенов;
4. Гордани Николић;
5. Милету Игњатовићу;
6. Угљеши Цолићу.

14. јул 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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II

РЕШЕЊЕ

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

I
У Надзорном одбору Музеја савремене уметности Војводине у
Новом Саду, због истека мандата, престаје дужност:

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-415/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Проф. др Зоран Гојковић

– председнику:
• Софији Милошевић;
– члановима:
1. Мирјани Антић;
2. Нади Трпки.
II

1069.
На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 32.
тачка 12, као и 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 4. 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), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула 2021. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду, на период од четири године, именују се:
– председник:
• Софија Милошевић, мастер професор књижевности и
српског језика;
– чланови:
1. проф. др Ненад Бингулац, доктор правних наука,
2. Угљеша Цолић, доктор ликовне уметности;
3. Тибор Лазар, магистар сликарства;
4. Владимир Митровић, историчар, виши кустос, из реда
запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-413/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

1071.
На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник
РС”, брoj: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21), члана 32. тачка
12, као и 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 4. 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), Покрајинска влада, на
седници одржаној 14. јула 2021. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Mузеја савремене уметности Војводине у
Новом Саду, на периoд од четири године, именују се:
– председник:
• Миладин Зорић, ликовни уметник;
– чланови:
1. Мирјана Антић, дипломирани правник;
2. Нада Трпка, пословни секретар, из реда запослених.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-416/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Проф. др Зоран Гојковић

1070.
На основу чл. 45. став 4. и 48а став 1. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20
и 47/21), члана 32. тачка 12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 4. 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), Покрајинска влада, на седници одржаној 14. јула
2021. године, д о н е л а је

ПОТПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Проф. др Зоран Гојковић

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-414/2021
Нови Сад, 14. јул 2021. године

ПОТПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Проф. др Зоран Гојковић

1072.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је

Страна 1584 - Броj 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС д.о.о., Београд, издавање и употребу рукописа превода уџбеника – Музичка
култура 1, уџбеник за први разред гимназије друштвено-језичког, природно- математичког и општег типа писан на мађарском
језику и писму, ауторке др Александре Паладин, од школске
2021/2022. 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: 128-61-144/2021-01
Дана: 13. 07. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1073.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о.,
Београд, издавање и употребу рукописа превода уџбеника –
Биологија 8, уџбеник за осми разред основне школе, писан на
мађарском језику и писму аутора Дејана Бошковића, од школске
2021/2022. 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: 128-61-170/2021-01
Дана: 13. 07. 2021. године

14. јул 2021.

Београд, издавање и употребу рукописа превода уџбеника –
Ликовна култура 4, за четврти разред основне школе, писан на
мађарском језику и писму ауторa Кристинке Селаковић и Милоша Ђорђевића, од школске 2021/2022. 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: 128-61-168/2021-01
Дана: 12. 07. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1075.
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, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући JП “ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
д.о.о., Београд, издавање и употребу рукописа уџбеника – Музичка култура 4, за четврти разред основне школе, писан на мађарском језику и писму ауторке Илоне Толнаи, од школске 2021/2022.
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: 128-61-146/2021-01
Дана: 13. 07. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1076.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1074.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о.,

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о.,
Београд, издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Математика 1, који се састоји од Математика 1, уџбеник за
први разред основне школе и другог наставног средства Математика 1, Радна свеска (Први и Други део) за први разред основне
школе, ауторке Сање Маричић, писан на мађарском језику и писму , од школске 2021/2022. године.

14. јул 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 31 - Страна 1585

II

РЕШЕЊЕ

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

I

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-162/2021-01
Дана: 13. 07. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1077.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Београд, издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Природа и друштво 4, за четврти разред основне школе, на
мађараском језику и писму, који се састоји од - уџбеника Природа
и друштво за четврти разред основне школе, на мађарском језику
и писму и другог наставног средства – Природа и друштво – радна свеска за четврти разред основне школе, на мађарском језику
и писму, аутора Александра Кандића, Гордане Субаков Симић,
Жељка Васића, Ивана Петровића и Ивана Матејића, од школске
2021/2022. 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: 128-61-172/2021-01
Дана: 13. 07. 2021. године

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о.,
Београд, издавање и употребу рукописа превода уџбеника – Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе и другог наставног
средства Хемија 8 – Радна свеска са збирком задатака, писан на
хрватском језику и писму, аутора мр Миомира Ранђеловића и мр
Мирјане Марковић, од школске 2021/2022. 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: 128-61-88/2021-01
Дана: 13. 07. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1079.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о.,
Београд, издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Природа и друштво 4, за четврти разред основне школе, на
хрватскоm језику и писму, који се састоји од: уџбеника Природа
и друштво 4, за четврти разред основне школе, на хрватском језику и писму, ауторки др Сање Благданић, др Зорице Ковачевић и
Славице Јовић и другог наставног средства Природа и друштво 4,
радна свеска за четврти разред основне школе, на хрватском језику и писму, истих ауторки, од школске 2021/2022. године.
II

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

1078.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је

Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-94/2021-01
Дана: 15. 07. 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

Страна 1586 - Броj 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

14. јул 2021.

OGLASNI DEO
1080.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за
равноправност полова („Сл. лист АП Војводине“ број 14/04 и број
3/06), члана 6. Статута Покрајинског завода за равноправност полова („Сл. лист АП Војводине”, број 17/2005), Финансијског плана
и годишњег програма рада Покрајинског завода за равноправност
полова за 2021. годину, број 21/2021 од 01.02.2021. године, Измена и допуна Финансијског плана и годишњег програма рада Покрајинског завода за равноправност полова за 2021. годину број
100/2021 од 06.04.2021. године, Закона о равноправности полова
(„Сл. гласник РС“, број 52/2021) и Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП
Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2021. годину, број 173/2021 од 13.07.2021. године, директорка Покрајинског
завода за равноправност полова дана 14.07.2021. године расписује:
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА
СА ОКУЋНИЦОМ ЗА 2021. ГОДИНУ
Сви називи изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на које се односе.
I
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним
партнерима (у даљем тексту: Учесници конкурса) са пребивалиштем на територији АП Војводине који немају стамбени простор у власништву/сувласништву.
Под сеоским кућама из става 1. сматрају се непокретности које
се налазе у селима изван градских и општинских седишта.
Укупна средства која се додељују по овом конкурсу износе
25.000.000,00 динара.
Учесници конкурса могу да аплицирају само са једном
пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од
1.000.000,00 динара.
Грађевинска вредност некретнине која се предлаже за куповину, не сме бити већа од 2.000.000,00 динара.
II
ЦИЉЕВИ КОНКУРСА
Циљеви конкурса усмерени су на:
-- подстицање развоја руралних средина,
-- повећање броја жена власница непокретности.
III
ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на Конкурсу имају:

-- супружници који су у брачној заједници у складу са Законом и
-- ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота, у
складу са Законом.
IV
УСЛОВИ КОНКУРСА
Учесници конкурса могу бити брачни парови и ванбрачни
партнери који кумулативно испуњавају следеће услове:
1. да један од супружника/ванбрачних партнера није старији
од 40 година живота у моменту подношења пријаве на Конкурс;
2. да имају пребивалиште на територији АП Војводине;
3. супружници који су у брачној заједници у моменту подношења пријаве, односно ванбрачни партнери са трајнијом
заједницом живота (у складу са Законом);
4. да нису власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије и да исту нису
отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;
5. да је барем један од супружника, односно ванбрачних партнера у радном односу. Уколико је Учесник конкурса у радном односу на одређено време, радни однос мора да траје
најмање до истека рока за подношење пријава на Конкурс;
6. да нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу са
потенцијалним продавцем непокретности;
7. да Учесници конкурса у моменту подношења пријаве немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса у складу са прописима Републике Србије.
V
OБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Испуњеност услова за учешће на Конкурсу наведених у Правилнику о условима за доделу бесповратних средстава брачним
паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа
са окућницом за 2021. годину, Учесници конкурсa доказују достављањем следеће документације коју подносе уз пријаву на Конкурс:
1. потврда образовне институције/установе о степену образовања;
2. доказ о држављанству Републике Србије (не старији од 6
месеци од дана објављивања Конкурса);
3. доказ о брачној заједници (извод из матичне књиге венчаних Учесника конкурса, не старији од месец дана од дана
објављивања Конкурса), а као доказ о ванбрачној заједници оверена изјава о ванбрачној заједници уз потпис два
сведока. Оверена изјава о ванбрачној заједници мора бити
сачињена након расписивања Конкурса;
4. доказ о радном односу Учесника конкурса (пријава на пензијско-инвалидско осигурање – М образац и фотокопија
уговора о раду). Уколико је Учесник конкурса у радном
односу на одређено време, радни однос мора да траје најмање до истека рока за подношење пријава на Конкурс;
5. доказ о стажу осигурања Учесника конкурса, и то потврда
издата од стране надлежне организационе јединице Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у
оквиру које је наведен укупно остварен пензијски стаж;

14. јул 2021.
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6. оверену изјаву Учесника конкурса да на територији Републике Србије не поседују у власништву/сувласништву
непокретност (стамбени објекат, грађевинско земљиште
или пољопривредно земљиште) и да исту нису отуђили у
претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;
7. потврду Министарства финансија РС - Пореске управе да
није било преноса права власништва или сувласништва на
име Учесника конкурса;
8. потврду Министарства финансија РС - Пореске управе да
је Учесник конкурса измирио доспеле порезе и доприносе;
9. потврду издату од стране РГЗ – Служба за катастар непокретности о непоседовању имовине у месту пребивалишта Учесника конкурса;
10. извод издат од стране РГЗ – Служба за катастар непокретности за непокретност коју Учесници конкурса предлажу
за куповину;
11. изјаву потенцијалног продавца/продаваца да је/су прихватио/ли услове Конкурса заједно са Обавештењем о обради
података о личности и да је/су сагласан/сагласни са истим;
12. потврду о пребивалишту Учесника конкурса издату од
стране МУП-а;
13. оверену изјаву Учесника конкурса да ће становати у предметној кући и да исту неће отуђити у периоду од 5 година
од дана потписивања уговора;
14. оверену изјаву Учесника конкурса да они и продавац/продавци непокретности међусобно нису крвни сродници у
правој линији до било ког степена, а у побочној закључно
са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или
сродству по усвојењу;
VI
Непокретност за чију куповину се додељују бесповратна средства у складу са Правилником мора кумулативно да испуњава
следеће услове:
1. да се ради о непокретности која је уписана у Катастар непокретности, односно у земљишне књиге, на име продавца, без терета;
2. да продавац непокретности и Учесници конкурса нису
крвни сродници у правој линији до било ког степена, а у
побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу;
3. да не постоје нерешени имовинско-правни односи на непокретности;
4. да је безбедна и условна за становање;
5. непокретност предлажу Учесници конкурса;
6. да је непокретност, као и сви делови окућнице који се налазе на катастарској парцели на којој је и непокретност,
изграђена у складу са прописима који регулишу планирање и изградњу, односно да не постоји забележба да је
непокретност или део окућнице изграђена без дозволе.
VII
1. Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински завод за
равноправност полова (у даљем тексту: Завод), Нови Сад, Бул.
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Михајла Пупина 6, поштом или лично на горе наведену адресу са
назнаком „Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним
паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа
са окућницом за 2021. годину“.
2. Неће се разматрати пријаве које су:
▪▪ Неблаговремене (пријаве које су поднете након истека
рока предвиђеног у тексту конкурса);
▪▪ Недопуштене (пријаве поднете од стране лица која нису
предвиђена конкурсом, односно на која се циљеви конкурса и намена средстава не односе);
▪▪ Непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази и документација, непотписане, са
непопуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком,
послате факсом или електронском поштом и које садрже
неразумљиве или нечитке податке).
Пријаве ће бити разматране и о њима се одлучивати по критеријумима и поступку утврђеним Правилником о условима за
доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији
АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2021.
годину.
3. Документација се не подноси у оригиналу, већ се прилажу
фотокопије тражених докумената, с тим што Завод задржава право да пре потписивања уговора затражи оригинал документације
на увид. Завод не враћа запримљену документацију, већ се она
чува у архиви Завода. Завод није у обавези да о току и резултатима Конкурса информише сва лица која су се пријавила, већ ће
контактирати само она лица која су ушла у ужи избор, односно
која су се нашла на предлогу Одлуке о додели бесповратних средстава.
4. Предлог одлуке о додели бесповратних средстава сачињава
се након бодовања према критеријумима из Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом
за 2021. годину.
5. Одлуку о додели бесповратних средстава доноси директор
Завода на предлог Комисије и уз сагласност Управног одбора Завода.
6. Након донете одлуке о додели бесповратних средстава, корисници се позивају да потпишу уговор са Заводом. Уколико се
корисници не одазову позиву за потписивање уговора у року 15
дана од дана обавештења да су им бесповратна средства одобрена, сматраће се да су одустали.
VIII
Рок за пријаву на Конкурс је 15.09.2021. године.
Конкурсна документација може се преузети на сајту Завода за
равноправност полова https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/,
а све додатне информације могу се добити у Покрајинском заводу за равноправност половa путем имејла на адресу konkursi@
ravnopravnost.org.rs
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OПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
1048. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању знака „Најбоље из Војводине“;

1573

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
1049. Правилник о условима за доделу бесповратних
средстава брачним паровима на територији АП
Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом
за 2021. годину;

1575

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1050. Решење о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова у Позоришном музеју Војводине, Нови Сад
1051. Решење о давању сагласности на допуну Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење
Нови Сад за 2021. годину
1052. Решење о давању сагласности Студентском центру
„Нови Сад“ у Новом Саду за обављање других делатности које су у функцији основне делатности
1053. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
1054. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
1055. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
1056. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1057. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1058. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику,
демографију и равноправност полова
1059. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику,
демографију и равноправност полова
1060. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1061. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1062. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1063. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1064. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
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1065. Решење о именовању председника и чланова Управног
одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
1066. Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Позоришног музеја Војводине у
Новом Саду
1067. Решење о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
1068. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Музеја савремене уметности
Војводине у Новом Саду
1069. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
1070. Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Музеја савремене уметности
Војводине у Новом Саду
1071. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ,УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1072. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Музичка култура 1, за први
разред гимназије друштвено-језичког, природно-математичког и општег типа писан на мађарском
језику и писму;
1073. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Биологија 8, за осми разред
основне школе писан на мађарском језику и писму;
1074. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Ликовна култура 4, за четврти разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
1075. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура 4, за четврти разред
основне школе писан на мађарском језику и писму;
1076. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Математика 1,
за први разред основне школе писан на мађарском
језику и писму;
1077. Решење о одобравању за издавање и употребу
рукописа превода уџбеничког комплета Природа и
друштво 4, за четврти разред основне школе писан
на мађарском језику и писму;
1078. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Хемија 8, за осми разред основне школе писан на хрватском језику и писму;
1079. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеникчког комплета Природа и
друштво 4, за четврти разред основне школе, на хрватском језику и писму;
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ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
1080. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава
брачним паровима на територији АП Војводине за
куповину сеоских кућа са окућницом за 2021. годину.
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