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ПОСЕБНИ ДЕО
565.

II

На основу члана 8. став 2. Одлуке о оснивању покрајинског
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ“, број 3/01)
и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2022. године, донела је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-46/2022
Нови Сад, 11. мај 2022. године

Р Е Ш Е Њ Е
I

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

мр Милош Малетић, магистар економских наука, разрешава се
дужности директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде.
II

567.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-45/2022
Нови Сад, 11. мај 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14) и
члана 4. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број: 54/14) Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2022. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

566.

I

На основу чл. 32. тачка 8, 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14)
и члана 4. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању
Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број: 54/14), а у вези са чланом 13. Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/16, 113/17, 95/18,
114/21, 113/17-др. Закон, 95/18-др.закон, 86/19 – др. закон, 157/20др. закон и 123/21), Покрајинска влада, на седници одржаној 11.
маја 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Недељку Ковачевићу, дипломираном економисти, престаје
дужност директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, разрешењем, због именовања на другу функцију.

мр Милош Малетић, магистар економских наука, поставља се
за директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-47/2022
Нови Сад, 11. мај 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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568.
На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр.
др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 – др. закон), члана 6.
Одлуке о оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту
(„Службени лист АПВ”, број: 1/06), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2022. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Маји Миљковић, дипломираној правници из Новог Сада, престаје дужност вршиоца дужности директорке Покрајинског завода за социјалну заштиту.

11. мај 2022.

став 1. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2022. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Споменка Роквић, дипломирани инжењер пољопривреде из
Бачке Паланке, именује се за чланицу Управног одбора Центра за
породични смештај и усвојење Суботица.
Чланица Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица, именује се до истека мандата Управног одбора.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 022-241/2022
Нови Сад, 11. мај 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-306/2022
Нови Сад, 11. мај 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

569.
На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др.
закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 – др. закон), члана 6. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту („Службени лист АПВ”, број 1/06), чл. 134. став 2. и 163. став 2. Закона
о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), чл.
32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2022. године,
д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

571.
На основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) и члана
20. Уговорa о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу
за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”,
Палић (пречишћен текст број: 1163-1/2017 од 30. октобра 2017.
године), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2022.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Разрешавају се дужности представника Аутономне покрајине
Војводине у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић:

I

1. Срђан Мухадиновић, дипл. eкономиста из Суботице;
2. Иштван Пастор, дипл. правник из Хајдукова;
3. Душан Лабан, дипл. економиста из Суботице.

Маја Миљковић, дипломирана правница из Новог Сада, именује се за директорку Покрајинског завода за социјалну заштиту,
на период од четири године.

II

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-307/2022
Нови Сад, 11. мај 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

570.
На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), члана 14. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Центра за породични смештај
и усвојење Суботица („Службени лист АПВ”, број: 60/18), чл. 32.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-308/2022
Нови Сад, 11. мај 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

572.
На основу члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) и члана
20. Уговорa о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу
за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”,
Палић (пречишћен текст број: 1163-1/2017 од 30. октобра 2017.
године), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2022.
године, донела је

11. мај 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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II

I

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

У Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић,
на период од пет година, именују се представници Аутономне
покрајине Војводине:
1. Иштван Пастор, дипл. правник из Хајдукова;
2. Саша Срдић, дипл. инж. пољопривреде из Бачке Тополе;
3. Душан Ђукић, мастер менаџер из Новог Сада.

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

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

573.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2022. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Габриела Арнаут, докторка медицине, спец. опште медицине- онкологије, именује се за чланицу Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине, као представница
оснивача, до истека мандата Управног одбора.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-17/2022-5
Нови Сад, 11. мај 2022. године

127 Број: 022-16/2022-13
Нови Сад, 11. мај 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

575.

II

127 Број: 022-309/2022
Нови Сад, 11. мај 2022. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

574.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2022. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Зорица Трнинић, дипл. економисткиња, именује се за чланицу
Управног одбора Дома здравља Тител, као представница оснивача, до истека мандата Управног одбора.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр.
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2022. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Глава 01 Индиректни
корисници у области културе, Програм 1203 Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва, Програмска активност
1006 Подршка раду установа у области стваралаштва, функционална класификација 820 Услуге културе, извор финансирања 01
00 Општи приходи и примања буџета, износ од 4.913.240,00 динара (словима: четири милиона девет стотина тринаест хиљада
две стотине четрдесет динара и 00/100), а према следећем распореду: на економској класификацији 422 Трошкови путовања,
односно 4221 Трошкови службених путовања у земљи, износ од
100.000,00 динара и на економској класификацији 424 Специјализоване услуге, односно 4242 Услуге образовања, културе и спорта, износ од 4.813.240,00 динара, а због неланираних средстава
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 4.913.240,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке
1. овог решења намењено је Српском народном позоришту, Нови
Сад, за финансирање техничке подршке реализације прославе
100 година уједињења Српске православне цркве и учешћа Српског народног позоришта у програму прославе у Сремским Карловцима.
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11. мај 2022.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Покрајински секретаријат
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног
акта, уколико другачије није законом прописано.

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-70
Нови Сад, 11. мај 2022. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-73/2022-71
Нови Сад, 11. мај 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

576.

577.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр.
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2022. године,
до н о с и

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 ,149/20, 118/21 и 118/21 – др.закон), члана
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр.
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 11. маја 2022. године,
до н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео
10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 07
– Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Глава 0701 Индиректни корисници у
области културе, Програм 1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Програмска активност 1006 Подршка раду
установа у области стваралаштва, функционална класификација
820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи приходи и
примања буџета, износ од 528.000,00 динара (словима: пет стотина
двадесет осам хиљада динара и 00/100), економска класификација
424 Специјализоване услуге, односно 4249 Остале специјализоване
услуге, а због недовољно планираних средстава на апропријацији
за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 13 Покрајинском секретаријату за високо образовање
и научноистраживачку делатност, Програм 2005 Високо образовање, Програмска активност 1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања, функционална класификација 940 Високо
образовање, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитални трансфери осталим нивоима
власти, у износу од 900.000,00 динара (словима: девет стотина
хиљада динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава
на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 528.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1.
овог решења, усмериће се Културном центру Војводине „Милош
Црњански” из Новог Сада, за покривање дела трошкова за извођаче и сараднике из АП Војводине на фестивалу „Лабина”, у Лабину
(Истарска жупанија).

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 900.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, по
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, а намењено је за финансирање израде
пројекта инсталације хидрантске мреже и система за аутоматску
дојаву пожара у згради Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди.

11. мај 2022.
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3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће
обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног акта,
уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-72
Нови Сад, 11. мај 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

OGLASNI DEO
578.
На основу члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/2014, 54/2014
– др.пропис, 37/2016 , 29/2017 , 24/2019, 66/2020 и 38/2021) у вези
са чланом 11. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени
лист АПВ“, број 54/2021 и 7/2022-ребаланс), а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о додели буџетских средстава за
унапређивање положаја националних мањина – националних
заједница и развој мултикултурализма и толеранције („Службени лист АПВ“ број 8/19), покрајински секретар за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЕДУКАТИВНО-РЕКРЕАТИВНОГ
КАМПА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Конкурс се расписује за организацију потпројекта „Камп мултикултурализма“ - едукативно-рекреативног кампа ученика
средњих школа са територије АП Војводине (у даљем тексту:
Камп) у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.
Конкурс се расписује на укупан износ од 2.500.000,00 динара.
I ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
Целокупан износ се се додељује за организацију кампа по једној пријави подносиоца пријаве.
Термин одржавања кампа је од 20. до 30. јуна 2022. године.
II УСЛОВИ КОНКУРСА
– На конкурс се могу пријавити удружења, фондови, фондација
и друге недобитне организације са територије АП Војводине;
– На јавни конкурс се не могу пријављивати директни и индиректни буџетски корисници, привредна друштва и национални савети националних мањина;
– На јавном конкурсу се додељују средства за организацију

једног или више едукативно-рекреативних кампова ученика
средњих школа са територије АП Војводине, са циљем промовисања међуетничке толеранције и мултикултурализма у АП
Војводини према следећем:
• учешће најмање 8 а највише 20 средњих школа;
• број учесника које школа делегира је најмање 6 а највише
10 (рачунајући и једног професора);
• активности морају подразумевати међусобну комуникацију и сарадњу учесника из различитих средина;
• активности морају укључивати едукативне елементе и
спортско рекреативне елементе (надметање у популарним
играма вештине, спретности и знања);
• обезбеђивање смештаја и исхране учесника током трајања
кампа;
• обезбеђивање потребних сарадника на активностима обезбеђења, суђења, координације и комуникације са учесницима;
Организатор обезбеђује свеукупну координацију и техничку
реализацију активности кампа;
Секретаријат на основу предлога активности и пријава на Јавни позив за учешће у едукативно-рекреативном кампу ученика
средњих школа формира листу школа – учесника активности.
III ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Јавне набавке
Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под регулацију Закона о јавним набавкама, односно уколико ће се средства остварена по овом конкурсу користити за набавку радова,
добара или услуга, а учешће јавних средстава чини више од 50%
вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним набавкама.
IV НАЧИН АПЛИЦИРАЊА
• Пријаве се подносе у једном примерку, искључиво на конкурсном обрасцу Секретаријата, који је саставни део овог
конкурса;
• Конкурсна документација се може преузети од 9. маја 2022.
године у просторијама Секретаријата или на web адреси
www.puma.vojvodina.gov.rs
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• Подносилац може поднети само једну пријаву на Конкурс;
• Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на
језику националне заједнице који је у службеној употреби
у Аутономној покрајини Војводини;
• Уз пријаву се обавезно подноси :
• Званичан доказ о регистрацији подносиоца пријаве (фотокопија);
• Потврда о пореском идентификационом броју подносиоца
пријаве (фотокопија);
• Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (зграда Покрајинске владе) или се упућују поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
Са назнаком: ЗА КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЕДУКАТИВНО-РЕКРЕАТИВНОГ КАМПА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
• Конкурс је отворен до 24. маја 2022. године.
V ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА
• Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице;
• Комисија неће узимати у разматрање неблаговремене и
непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које
нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве исписане нечитко или графитном оловком, као ни пријаве које
нису предмет Конкурса;
• Приликом одлучивања о избору организатора такмичења у
обзир ће се узимати:
-- предлог едукативних и спортско-рекреативних актвности;
-- обим активности и број планираних учесника кампа;
-- предлог локације и постојеће инфраструктуре за реализацију активности;
-- предлог пратећег програма и активности током реализације кампа;
-- предлог термина одржавања кампа;
-- претходно искуство подносиоца пријаве у истим или
сличним активностима;
-- предлог буџета активности и обезбеђене услуге за учеснике;
• Комисија неће узимати у разматрање пријаве подносилаца
којима су додељена средства по основу претходних конкурса Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по
тим конкурсима;
• Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по
потреби, затражи додатну документацију и информације
или изађе на лице места, односно да за доделу средстава
одреди испуњење додатних услова;
• Решење о додели средстава доноси покрајински секретар,
на основу предлога конкурсне комисије;
• Пријаве и приложена документација се подносиоцима не
враћају;
• Са подносиоцем пријаве којој су одобрена средства, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне заједнице ће закључити
уговор о финасирању активности по основу кога ће средства бити исплаћена;
• Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси
Секретаријата по окончању Конкурса.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt s.k.
(Жолт Сакалаш с.р.)

11. мај 2022.

579.
На основу члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 54/21 и 7/22 - ребаланс), члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ”, број 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20
и 38/21), и Решења о покретању поступка јавног конкурса број
139-401-5626/2022-04 од 09.05.2022. године, а у вези с чланом 4.
Правилника о критеријумимa за доделу финансијских средстава
за финансирање пројеката у области равноправности полова са
циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП
Војводини број 139-401-5627/2022-04 од 05.05.2022. године, члана
6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која
реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18) и члана
8. и 9. Конвенције Савета Европе против насиља над женама и
насиља у породици („Сл. гласник РС“– Међународни уговори бр.
12/2013), Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА
ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У АП
ВОЈВОДИНИ
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова доделиће средства за финансирање,
односно обезбедиће недостајући део средстава за финансирање
пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана
у области равноправности полова намењених унапређењу положаја жена и равноправности полова у АП Војводини у износу
од 5.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена Финансијским
планом Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за 2022. годину у оквиру Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права
и слобода, програмска активност 1014 – Афирмација родне равноправности, економска класификациа 4819 – дотације осталим
непрофитним институцијама, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, удружењима грађана/удружењима жена.
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:
-- Организовање обука, едукација, скупова и других активности са циљем унапређења области равноправности полова;
-- Подршка пројектима којима се подстиче економско оснаживање и едукација жена;
-- Подршка пројектима који се баве превенцијом и сузбијањем насиља над женама;
-- Подршка пројектима и активностима којима се унапређује
сарадња цивилног и јавног сектора у области равноправности полова;
-- Подршка пројектима и активностима којима се јачају капацитети удружења грађана/ удружења жена, нарочито удружења чији су програми усмерени на рањиве групе жена;
-- Подршка пројектима којима се афирмише женско стваралаштво;
-- Подршка пројектима којима се промовише родна равноправност, нарочито јавним акцијама и кампањама за подизање свести о теми родне равноправности, као и елиминисању предрасуда и стереотипа о улози жена и мушкараца у
породици и друштву.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана/удружења жена са територије АП Војводине којa својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса.
2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од
400.000,00 динара.
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3. Удружења грађана/удружења женa са територије АП
Војводине која нису испунила раније уговорену обавезу, а
уговорена обавеза је истекла према Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, изузети су од права на доделу средстава.
4. Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
-- Фотокопију ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање)
-- фотокопија потврде о пореском идентификационом броју
-- попуњен конкурсни образац
-- кратак историјат удружења, досадашња искуства на реализацији сличних програма.
5. Пријава на Конкурс подноси се на конкурсном обрасцу који
се може преузети са сајта www.socijalnapolitika.vojvodina.
gov.rs
6. Пријава на Конкурс са припадајућом документацијом, доставља се у затвореној коверти поштом на наведену адресу Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина број 16 или лично преко писарнице покрајинских органа, са назнаком: “КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА
ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У АП ВОЈВОДИНИ“.
7. Неће се узимати у разматрање неблаговремене, непотпуне
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.
8. Конкурс ће бити објављен у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине”, односно у дневном листу „Ало” и на
интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну
политику, демографију и равноправност полова.
9. Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве према следећим критеријумима:
1. Према референцама делатности, односно послова и програма за област у којој се они реализују (укупно највише до 30 бодова):
- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и резултати пројекта и њихова усклађеност с временском динамиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);
- број директних корисника пројекта и капацитети подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);
- могућност развијања програма и његова одрживост (до
10 бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних активности, допринос степену унапређивања стања
у области у којој се активности спроводе (укупно највише до 40 бодова):
- допринос степену унапређивања положаја жена и равноправности полова у областима које су предвиђене Националном стратегијом за побољшање положаја жена и
унапређивање родне равноправности;
- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и
квалитета живота циљне групе, као и допринос пројекта
унапређењу родне равноправности.
3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања програма из других извора (укупно највише до 30 бодова):
- процена економичности буџета пројекта и усклађености
буџета с планираним активностима (до 10 бодова);
- висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава на која се јавни конкурс односи (до 10 бодова);
– степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора (до 10 бодова).
10. Решење о додели средстава за финансирање пројеката доноси Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова на предлог Комисије.
11. Решење о додели средстава по истеку Конкурса објавиће
се на сајту Секретаријата, након чега се подносилац пројекта позива да потпише уговор и преда Секретаријату блан-
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ко соло меницу, са меничним овлашћењем, регистровану у
својој пословној банци, на име гаранције уредног извршавања обавеза. Уколико се подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао
од реализације пројекта.
Конкурсна документација се не враћа.
Рок за подношење конкурсне документације je 26.05.2022. године.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефон 021/452-320.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

580.
На основу члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 54/21 и 7/22 - ребаланс), члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ”, број 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20
и 38/21), и Решења о покретању поступка јавног конкурса број
139-401-5612/2022-04 од 09.05.2022. године, а у вези с чланом 4.
Правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију
и равноправност полова центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за
ромска питања број 139-401-5620/2022-04 од 05.05.2022. године и
Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године („Службени гласник РС”, број 26/2016), Покрајински секретаријат за социјалну
политику, демографију и равноправност полова, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЦЕНТРИМА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АНГАЖОВАЊА КООРДИНАТОРА ЗА
РОМСКА ПИТАЊА
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова додељује бесповратна средства у
укупном износу од 2.500.000,00 динара. Средства су обезбеђена
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за социјалну
политику, демографију и равноправност полова за 2021. годину у оквиру Програма 1001 Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода, програмска активност 1016 подршка
социјалној инклузији Рома на територији АПВ, Економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти, из извора финансирања
01 00 Приходи из буџета, ради реализације програма увођења
координатора за ромска питања у центре за социјални рад у АП
Војводини.
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:
- ангажовање координатора за ромска питања у центрима
за социјални рад у АП Војводини;
- учешће Рома/Ромкиња током одлучивања, планирања и
спровођења локалних акционих планова за унапређивање положаја Рома;
- имплементација и примена Стратегије и Акционог плана
за унапређивање положаја Рома на територији Аутономне покрајине Војводине, с циљем интеграције Рома/Ромкиња у друштвене токове.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на овом конкурсу имају центри за социјални
рад са територије АП Војводине.
2. Конкурсом ће се финансирати бруто плата координатора за
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ромска питања у трајању од 6 (шест) месеци. Подносилац пријаве може аплицирати само за ангажовање једног координатора за
ромска питања, а висина тражених средстава не може бити већа
од 600.000,00 динара.
4. Центри за социјални рад у АП Војводини који ангaжују координатора за ромска питања путем конкурса у обавези су да обезбеде адекватне услове за његов рад (на пример: канцеларијски
простор, рачунар, интернет, телефон).
5. Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
- фотокопију ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање);
- попуњен конкурсни образац уз опис активности које
центар за социјални рад спроводи на плану унапређивања положаја Рома/Ромкиња;
Пријаве на Конкурс с припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично
преко писарнице покрајинских органа са назнаком: „Конкурс за
финансирање ангажовања координатора за ромска питања‘‘.
6. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од
стране овлашћених лица, пријаве које нису поднете на утврђеном
обрасцу, пријаве у којима се тражи износ већи од предвиђеног
као ни пријаве које нису предмет конкурса.
Пријаве подносилаца којима су у ранијем периоду додељивана
средства, a који нису у уговореном року доставили извештај о наменском утрошку средстава неће се разматрати.
7. Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве према следећим критеријумима, доделом одговарајућег броја бодова:
• Према референцама делатности, односно послова и програма за област у којој се они реализују (од 0 до 60 бодова):
- усклађеност пројектних садржаја с предметом јавног конкурса и релевантност за област у којој се реализује јавни
конкурс (до 10 бодова);
- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и резултати пројекта и њихова усклађеност с временском динамиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);
- број директних корисника пројекта и капацитети подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);
- проценат Рома у укупном уделу становништва у ЈЛС (до 10
бодова)
- број усвојених акционих планова (до 10 бодова);
- ангажовање координатора за ромска питања, педагошког
асистента и здравствене медијаторке у граду/општини (до
10 бодова).
• Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних
активности (од 0 до 20 бодова):
- допринос степену унапређивања положаја Рома и Ромкиња
у областима које су предвиђене Стратегијом за унапређење
положаја Рома (до 10 бодова);
- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и квалитета живота циљне групе (до 10 бодова).
• Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања пројекта
из других извора (од 0 до 20 бодова):
- процена економичности буџета и усклађености буџета с
планираним активностима (до 10 бодова);
- степен обезбеђености сопствених средстава или других извора (до 10 бодова).
8. Kонкурс ће бити објављен у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине”, односно у дневном листу „Ало” и на интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
9. Решење о додели средстава по истеку конкурса објавиће
се на сајту Пoкрајинског секретаријата за социјалну политику,
демографију и равноправност полова, након чега се подносилац
пријаве позива да потпише уговор. Уколико се подносилац пријаве не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од
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дана обавештења о томе да му је пријава одобрена, сматраће се да
је одустао од реализације пројекта.
Конкурс је отворен до 26.05.2022. године.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова на телефон 021/452-320
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

581.
На основу члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 54/21 и 7/22 - ребаланс), члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ”, број 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20
и 38/21), и Решења о покретању поступка јавног конкурса број
139-401-5624/2022-04 од 09.05.2022. године, а у вези с чланом 4.
Правилника о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за
финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и
Ромкиња број 139-401-5625/2022-04 од 05.05.2022. године, члана
6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која
реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18) и Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици
Србији за период од 2016. до 2025. године („Службени гласник
РС”, број 26/2016), Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова, доделиће средства за финансирање,
односно обезбедиће недостајући део средстава за финансирање
пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у области унапређења положаја Рома и Ромкиња у износу од
4.000.000,00 динара. Средства су обезбеђена Финансијским планом Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за 2022. годину у оквиру Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и
слобода, програмска активност 1016 – Подршка социјалној инклузији Рома на територији АП Војводине, економска класификација 4819 – осталим непрофитним институцијама, из извора
финансирања 01 00 Приходи из буџета.
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:
- Подршка активностима којима се афирмише имплементација и примена Стратегије за унапређивање положаја Рома
на територији АП Војводине, са циљем интеграције Рома и
Ромкиња у друштвене токове.
- Подршка програмима који су од јавног интереса за реализацију приоритетних области Декаде Рома као што су образовање, запошљавање, становање и здравље Рома.
- Оснаживање Рома и Ромкиња, лидера/ки ромских непрофитних организација/удружења грађана за укључивање у процесе доношења одлука, планирање и спровођење стратешких планова, пре свега на локалном нивоу.
- Промоција и интегрисање принципа родне равноправности
у ромској, али и у већинској заједници, посебно јавним акцијама и кампањама које имају за циљ подизање свести јавности;
- Подршка активностима у вези са обукама ради лакшег проналажења посла, стицање нових знања и вештина, промовисање предузетништва код Рома и Ромкиња;
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УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана са територије АП Војводине која својим програмима афирмишу
и подстичу циљеве Конкурса.
2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од
300.000,00 динара.
3. Непрофитне организације/удружења грађана са територије
АП Војводине, која нису испунила раније уговорену обавезу а уговорена обавеза је истекла према Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, изузети су од права на доделу средстава.
4. Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасцима, који се могу преузети са сајта www.socijalnapolitika.
vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина
број 16, са назнаком на лицу коверте: ‚‘Конкурс за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и
Ромкиња“, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.
Подносилац пријаве доставља следећу документацију: фотокопију ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање) и фотокопија потврде о пореском идентификационом броју,
попуњен конкурсни образац, кратак историјат удружења, досадашња искуства на реализацији сличних програма.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
5. Конкурс ће бити објављен у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине”, односно у дневном листу „Ало” и на
интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
6. Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве према
следећим критеријумима:
1. Према референцама делатности, односно послова и програма за област у којој се они реализују (укупно највише
до 30 бодова):
- јасно формулисани и повезани циљеви, активности и резултати пројекта и њихова усклађеност с временском динамиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);
- број директних корисника пројекта и капацитети подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);
- могућност развијања програма и његова одрживост (до
10 бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних активности, допринос степену унапређивања стања
у области у којој се активности спроводе (укупно највише до 40 бодова):
- допринос степену унапређивања положаја Рома и Ромкиња у областима које су предвиђене Стратегијом за унапређење положаја Рома;
- допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и
квалитета живота циљне групе, као и допринос пројекта
унапређењу родне равноправности у ромској заједници.
3. Према економичности буџета, усклађености буџета с
планираним активностима и постојању суфинансирања
програма из других извора (укупно највише до 30 бодова):
- процена економичности буџета пројекта и усклађености
буџета с планираним активностима (до 10 бодова);
- висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава на која се јавни конкурс односи (до 10 бодова);
- степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора (до 10 бодова).
7. Решење о додели средстава по истеку Конкурса објавиће
се на сајту Секретаријата, након чега се подносилац пројекта позива да потпише уговор и преда Секретаријату бланко соло меницу, са меничним овлашћењем, регистровану у
својој пословној банци, на име гаранције уредног изврша-
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вања обавеза. Уколико се подносилац пројекта не одазове
позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од дана
обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да је
одустао од реализације пројекта.
Конкурсна документација се не враћа.
Рок за подношење конкурсне документације je 26.05.2022. године.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефон 021/452-320.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

582.
На основу члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 54/21 и 7/22 - ребаланс), члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ”, број 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20
и 38/21) и Решења о покретању поступка јавног конкурса број
139-401-1795/2021-04 од 05.04.2021. године, а у вези са чланом 4.
Правилника о поступку и критеријумима за доделу финансијских
средстава за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова у области становања број 139-401-5622/2022-04 од
09.05.2022. године и Стратегијом за социјално укључивање Рома
и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године
(„Службени гласник РС”, број 26/2016), Покрајински секретаријат
за социјалну политику, демографију и равноправност полова,
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА
И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ
ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА И
РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА ИЗ ОБЛАСТИ
СТАНОВАЊА
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, додељује бесповратна средства у
укупном изнoсу од 2.450.000,00 динара. Средства су обезбеђена
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за социјалну
политику, демографију и равноправност полова за 2021. годину у оквиру Програма 1001 Унапређење и заштита људских и
мањинских права и слобода, програмска активност 1016 подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ, Економска
класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, 4631
– Текући трансфери осталим нивоима власти, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, као подршка програму израде
и усвајања ЛАП-ова и подршка програму реализације ЛАП-а за
Роме у области становања на територији АП Војводине.
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:
- Имплементација и примена Стратегије за унапређење положаја Рома/Ромкиња на територији Аутономне покрајине
Војводине, са циљем интеграције Рома/Ромкиња у друштвене токове.
- Израдa и усвајање Локалних акционих планова за побољшање положаја Рома у градовима и општинама на територији АП Војводине;
- Дефинисaње мера, активности, механизама спровођења, рокова, трошкова, извора финансирања, партнера, као и институција надлежних за спровођење ЛАП-а.
- Реализација Локалних акционих планова за Роме у области
становања у градовима и општинама на територији АП
Војводине;
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- Побољшање услова становања Рома и Ромкиња;
- Афирмација учешћa Рома/Ромкиња у процесима одлучивања, планирања и спровођења локалних акционих планова за унапређење положаја Рома.

за учешће у реализацији програма;
- писмо намере о буџетирању ЛАП-а у области становања
за чију се реализацију аплицира на конкурсу, које је потписао градоначелник/председник општине.

Финансијске обавезе реализоваће се у складу са ликвидним
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021.
годину.

Пријаве на Kонкурс с припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност
полова Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа с назнаком: ‚‘Конкурс
за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања‘‘.

Средства ће бити расподељена на следећи начин:
1. За суфинансирање израде локалних акционих планова за
побољшање положаја Рома у градовима и општинама на
територији АП Војводине – 1.000.000,00 динара;
2. За реализацију Локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања –
1.450.000,00 динара;
Услови Конкурса:
Израда локалног акционог плана
1. Право учешћа на Конкурсу имају градови и општине са територије АП Војводине;
2. Подносилац пријаве може аплицирати за израду ЛАП-а који
се односи на области предвиђене Стратегијом за унапређење
положаја Рома: образовање, здравство, запошљавање, становање, лична документа, социјална заштита, родна равноправност, забрана дискриминације, информисање, култура, политичко учешће, и интерно расељена лица и повратници по основу Споразума о реадмисији;
3. Висина тражених средстава не може бити већа од 200.000,00
динара (двестотинехиљададинара);
4. Општине и градови који аплицирају су у обавези да обезбеде
учешће минимум једнако износу тражених средстава на Конкурсу у циљу израде ЛАП-а за унапређење положаја Рома/
Ромкиња;
5. Предност на Конкурсу ће имати градови и општине који
имају ангажованог координатора за ромска питања, педагошког асистента и здравственог медијатора;
6. Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
- Попуњен конкурсни образац уз опис активности које су
предвиђене ЛАП-ом за чију се израду аплицира на Конкурсу, са планом утрошка средстава, буџетом;
- Одлуку органа ЈЛС о реализацији и суфинансирању програма и извод из буџета ЈЛС о обезбеђеним средствима
за учешће у реализацији програма.
- Писмо намере о доношењу и буџетирању ЛАП-а за чију
израду се аплицира на Конкурсу;
За релизацију ЛАП у области становања
1. Право учешћа на Конкурсу имају градови и општине са територије АП Војводине;
2. Подносилац пријаве може аплицирати за реализацију
ЛАП-а за Роме у области становања која подразумева побољшање услова становања у кућама у којима живе Роми и
Ромкиње.
3. Висина тражених средстава не може бити већа од 600.000,00
динара (шестстотинахиљададинара).
4. Општине и градови који аплицирају у обавези су да обезбеде минимално финансијско учешће једнако износу тражених средстава на конкурсу ради реализације ЛАП-а за унапређивање положаја Рома/Ромкиња у области становања.
5. Предност на Kонкурсу имаће градови и општине који имају
усвојен и буџетиран ЛАП за Роме у области становања, као
и ангажованог координатора за ромска питања, педагошког
асистента и здравственог медијатора.
6. Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
- попуњен конкурсни образац уз опис активности које су
предвиђене ЛАП-ом за чију се реализацију аплицира на
конкурсу, с планом утрошка средстава, буџетом;
- одлуку органа ЈЛС о реализацији и суфинансирању програма и извод из буџета ЈЛС о обезбеђеним средствима

7. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве које нису поднете
на прописаном обрасцу, пријаве у којима се тражи износ
већи од предвиђеног као ни пријаве које нису предмет конкурса.
Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, искључиво на обрасцу пријаве који се може преузети на интернет
страници секретаријата: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs
8. Комисија процењује и вреднује пристигле пријаве према следећим критеријумима:
• Према референцама делатности, односно послова и програма за област у којој се они реализују (од 0 до 60 бодова):
– усклађеност пројектних садржаја с предметом јавног
конкурса и релевантност за област у којој се реализује
јавни конкурс (до 10 бодова);
– јасно формулисани и повезани циљеви, активности и резултати пројекта и њихова усклађеност с временском динамиком предвиђеном за реализацију (до 10 бодова);
– број директних корисника пројекта и капацитети подносиоца пријаве за управљање пројектом (до 10 бодова);
– проценат Рома у укупном уделу становништва у ЈЛС (до
10 бодова)
– број усвојених акционих планова (до 10 бодова);
– ангажовање координатора за ромска питања, педагошког
асистента и здравственог медијатора у граду/општини
(до 10 бодова).
• Према циљевима који се постижу реализацијом пројектних
активности (од 0 до 20 бодова):
– допринос степену унапређивања положаја Рома и Ромкиња у областима које су предвиђене Стратегијом за унапређење положаја Рома (до 10 бодова);
– допринос унапређивању квалитета услуга, заштите и
квалитета живота циљне групе (до 10 бодова).
• Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања пројекта
из других извора (од 0 до 20 бодова):
– процена економичности буџета и усклађености буџета с
планираним активностима (до 10 бодова);
– степен обезбеђености сопствених средстава или других
извора (до 10 бодова).
9. Kонкурс ће бити објављен у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, односно у дневном листу
„Ало” и на интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
10. Решење о додели средстава по истеку овог конкурса
објавиће се на сајту Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, након чега се подносилац захтева позива да потпише
уговор. Уколико се подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од дана обавештења о томе да му је пројекат одобрен, сматраће се да
је одустао од реализације пројекта.
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Конкурсна документација се не враћа.
Конкурс је отворен до 27.06.2022. године.
Информације у вези с Конкурсом могу се добити у Покрајинском секретаријату за социјалну пoлитику, демографију и равноправност полова на телефон 021/452-320
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

583.
На основу члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 54/21 и 7/22-ребаланс), члана 5. Правилника
о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и
заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите,
друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2022. години („Службени лист АПВ”, број 20/22), Решења о
покретању поступка јавног конкурса, број:139-401-5647/2022-01,
а у вези с чланoм 38. Закона о удружењима („Службени гласник
РС”, бр. 51/09, 99/11 – др. закон и 44/18 – др.закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18) и Одлуком
о доношењу Програма демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине са мерама за његово спровођење („Службени лист
АПВ”, број 3/05), Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ, БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ,
ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ
ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ У 2022. ГОДИНИ
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију
и равноправност полова у складу с Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину
и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за социјалну
политику, демографију и равноправност полова за 2022. годину,
доделиће средства за финансирање, односно обезбедиће недостајући део средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења грађана у области социјалне заштите
и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите,
друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2022. години, у укупном износу од 21.000.000,00 динара.
По овом јавном конкурсу, средства ће се доделити у складу са
Правилником о поступку и критеријумима за доделу средстава
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију
и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне
заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске
заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2022. години („Службени лист АПВ”, број
20/22).
Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022.
годину.
Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше
до 31. децембра 2022. године.
Предмет конкурса јесу финансирање реализације програма,
односно обезбеђење недостајућег дела средстава за финансирање
програма и програмских активности и неопходних функционалних расхода, које реализују удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације
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пронаталитетне политике у 2022. години, у укупном износу од
21.000.000,00 динара.
Средства ће бити расподељена на следећи начин:
1. за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом – 8.000.000,00 динара;
2. за област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике – 5.000.000,00 динара;
3. за област борачко-инвалидске заштите – 8.000.000,00 динара.
Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана уписана
у регистар у надлежном органу за програмe који се реализују на
територији Аутономне покрајине Војводине.
Удружења грађана могу конкурисати са једним пројектом, а
висина тражених средстава не може бити већа од:
1. за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом – 500.000,00 динара;
2. за област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике – 400.000,00 динара;
3. за област борачко-инвалидске заштите – 400.000,00 динара.
На конкурсу не могу учествовати: физичка лица, индиректни
корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, привредни
субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима
које доноси или на која даје сагласност Скупштина Аутономне
покрајине Војводине или Покрајинска влада.
Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, искључиво на обрасцу пријаве који се може преузети у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Булевар Михајла Пупина број 16, III спрат,
канцеларија 26 (тел.487-4400) као и на интернет страници наведеног секретаријата: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs
Уз пријаву, подноси се следећа обавезна документација: фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и фотокопија
ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање),
кратак историјат удружења, досадашња искуства на реализацији
сличних програма.
Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за социјалну
политику, демографију и равноправност полова, Булевар Михајла
Пупина број 16, 21108 Нови Сад - путем поште, или лично у Писарници покрајинских органа управе, Булевар Михајла Пупина
број 16, 21108 Нови Сад, сa назнаком – „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднела овлашћена лица, пријаве које нису поднете на прописаном
обрасцу, као и пријаве у којима се тражи износ већи од предвиђеног – неће се разматрати.
Конкурсна документација се не враћа.
Пријава на јавни конкурс подноси се у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у „Службеном листу АПВ”, односно у дневном листу „Ало”и на сајту секретаријата www.
socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs
Поступак јавног конкурса спроводи комисија коју образује
покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Комисија процењује и вреднује програме удружења грађана доделом одговарајућег броја бодова, у складу са
следећим критеријумима.
1. Према референцама програма за област у којој се реализује
програм (укупно највише до 30 бодова):
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе и
повезаности циљева и активности, дужина трајања програма (до 10 бодова);
- број директних корисника програма (до 10 бодова);
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- могућност развијања програма и његова одрживост (до
10 бодова).
2. Према циљевима који се постижу реализацијом програма
(укупно највише до 40 бодова)
• допринос унапређивања стања у области у којој се програм
спроводи (до 20 бодова)
1) за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом: допринос заштити и унапређивању социјално-економског и друштвеног положаја, рехабилитацији,
социјализацији и превенцији искључености лица са инвалидитетом, лица у стању социјалне потребе и лица
којима је потребна посебна друштвена подршка; побољшање приступачности и обезбеђивање адекватних услова за рад удружења како би се особама са инвалидитетом
омогућило пуно и равноправно учешће у животу заједнице, подизање свести друштвене заједнице о особама са
инвалидитетом.
2) за област борачко-инвалидске заштите: допринос заштити и унапређивању социјално-економског и друштвеног положаја, рехабилитацији и социјализацији чланова удружења бораца, ратних војних и цивилних инвалида рата, чланова породица палих бораца и умрлих ратних
војних инвалида, као и допринос обележавању значајних
датума и промоцију културно-историјског наслеђа, унапређење учешћа бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца у животу шире
друштвене заједнице
3) за област друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике: допринос заштити деце, унапређивању дечјег стваралаштва, побољшању услова за
задовољење основних потреба деце и бригу о породици,
подстицању рађања деце и унапређивању демографског
развоја и популационе политике.
• допринос унапређивању положаја циљне групе (до 20 бодова)
3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима и постојању суфинансирања програма
из других извора (укупно највише до 30 бодова):
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- процена економичности буџета програма и усклађености буџета с планираним активностима (до 10 бодова);
- висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава јавног конкурса (до 10 бодова);
- степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора (до 10 бодова).
Применом наведених критеријума, Комисија сачињава прелиминарну листу вредновања и рангирања пријава на јавни конкурс
у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Прелиминарна листа вредновања и рангирања пријава објављује се на интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност
полова и учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве
и приложену документацију у року од три дана од дана њиховог
објављивања и право приговора на исту у року од осам дана од
дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору учесника јавног конкурса доноси комисија, у року од 15 дана од дана његовог пријема.
О додели и висини средстава, одлучује решењем које је коначно покрајински секретар за социјалну политику, демографију
и равноправност полова, у складу с ликвидним могућностима
буџета Аутономне покрајине Војводине, у року од 30 дана од
дана објављивања прелиминарне листе вредновања и рангирања
пријава удружења грађана на јавни конкурс на интернет страници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
У случају да удружење грађана којем су одобрена средства
одустане од реализације пројекта, покрајински секретар ће, на
основу листе вредновања и рангирања донети решење о додели
нерасподељених средстава.
Решење о додели средстава објављује се на интернет страници
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију
и равноправност полова www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs
Додатне информације можете добити путем телефона 021/48744-00 од 8 до 16 часова.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

11. мај 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 21 - Страна 719

Страна 720 - Броj 21

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

11. мај 2022.

11. мај 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 21 - Страна 721

Страна 722 - Броj 21
Редни број

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

11. мај 2022.

САДРЖАЈ

Предмет

Страна

Редни број

Предмет

Страна

ПОСЕБНИ ДЕО

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

565. Решење o разрешењу дужности директора Покрајинског
фонда за развој пољопривреде
566. Решење о престанку дужности директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
567. Решење о постављењу директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
568. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Покрајинског завода за социјалну заштиту
569. Решење о именовању директора Покрајинског завода за
социјалну заштиту
570. Решење о именовању члана Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица
571. Решење о разрешењу представника Аутономне покрајине
Војводине дужности у Скупштини друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког
простора „Парк Палић“, Палић
572. Решење о именовању представника Аутономне покрајине
Војводине дужности у Скупштини друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког
простора „Парк Палић“, Палић
573. Решење о именовању члана Управног одбора Института за
кардиоваскуларне болести Војводине
574. Решење о именовању члана Управног одбора Дома здравља
Тител
575. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
број: 401-73/2022-70
576. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
број: 401-73/2022-71
577. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
број: 401-73/2022-72
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578.

Јавни конкурс за организацију едукативно-рекреативног
кампа ученика средњих школа;

711

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
579. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима
грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини;
580. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава центрима
за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања;
581. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња;
582. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење
положаја Рома и реализацију локалних акционих планова
за унапређење положаја Рома у области становања;
583. Јавни конкурс за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге
о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2022.
години

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,
Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
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