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676.

На основу члана 99. став 3. и 137. став 1. Закона о високом об-
разовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. за-
кон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 - др. закон) и чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. 
јуна 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
У ВИСОКИМ ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, 

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број студената државља-
на Републике Србије који могу уписати прву годину 
студијских програма основних струковних студија у 

високим школама струковних студија, чији је оснивач 
Аутономна покрајина Војводина у школској 2022/2023. 
години.

Овом одлуком утврђује се и број студената:

1) са инвалидитетом;
2) припадника ромске националности;
3) држављана Републике Србије који су у школској 

2021/2022. години завршили средњу школу у иностран-
ству, који се могу уписати у прву годину студијских 
програма из става 1. овог члана.

Члан 2.

Укупан број студената који се могу уписати у прву годину ос-
новних струковних студија у високим школама струковних сту-
дија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, који се фи-
нансирају из буџета, у школској 2022/2023. години је 928.

Члан 3.
 
Број студената за упис у прву годину студијских програма ос-

новних струковних студија у високим школама струковних сту-
дија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 
2022/2023. години је:

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА Буџет 1) Студенти са 

инвалидитетом
2) Студенти ромске 

националности

3) Држављани РС који су 
завршили средњу школу у 
иностранству у школској 

2021/2022 години

1. Висока техничка школа струковних 
студија у Новом Саду 170 2 2 2

2. Висока техничка школа струковних 
студија у Суботици 170 2 2 2

3. Висока техничка школа струковних 
студија у Зрењанину 110 1 1 1

4. Висока пословна школа струковних 
студија у Новом Саду 75 1 1 1

5. Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача у Новом Саду 80 1 1 1
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ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА Буџет 1) Студенти са 

инвалидитетом
2) Студенти ромске 

националности

3) Држављани РС који су 
завршили средњу школу у 
иностранству у школској 

2021/2022 години

6. Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача у Кикинди 50 1 1 1

7. Висока школа струковних студија за 
васпитачe и пословне информатича-
ре - Сирмијум у Сремској Митрови-
ци

80 1 1 1

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

80 1 1 1

9. Висока школа струковних студија за 
васпитаче „Михаило Палов“ у Врш-
цу

80 1 1 1

УКУПНО 895 11 11 11

Члан 4.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 612-38/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

677.

На основу члана 99. став 3. и  137. став 1. Закона о високом об-
разовању („Службени гласник РС“, број: 88/2017, 27/18-др.закон, 
73/2018, 67/19, 6/20- др. закон и 11/21- аутентично тумачење) и чл. 
35. и 36. ст. 2 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 1. јуна 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС 

У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ,
АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА,

КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА 
У НОВОМ САДУ, 

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број студената држављана Републи-
ке Србије који могу уписати прву годину основних струковних, 
академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџе-
та Аутономне покрајине Војводине, на факултетима у саставу 
Универзитета у Новом Саду чији је оснивач Аутономна покрајина 
Војводина у школској 2022/2023. години.

Овом одлуком утврђује се и број студената:

1) са инвалидитетом;
2) припадника ромске националности;
3) држављана Републике Србије који су у школској 

2021/2022. години завршили средњу школу у иностран-
ству, који се могу уписати у прву годину студијских 
програма из става 1. овог члана.

Члан 2.

Укупан број студената који се могу уписати у прву годину 
основних струковних, академских и интегрисаних студија, који 
се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на 
факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 
2022/2023. години је 5.650.

Члан 3.

Број студената за упис у прву годину основних струковних, 
академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџе-
та Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу 
Универзитета у Новом Саду, у школској 2022/2023. години је:

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ, АКАДЕМСКЕ И 
ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

ФАКУЛТЕТ Буџет 1) Студенти са 
инвалидитетом

2) Студенти ромске 
националности

3) Држављани РС који 
су завршили средњу 

школу у иностранству 
у школској 2021/2022 

години

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 565 6 6 6

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 544 5 5 5

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 225 2 2 2

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 177 2 2 2

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 445 4 4 4

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 1483 15 15 15

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 489 5 5 5
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ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ, АКАДЕМСКЕ И 
ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

ФАКУЛТЕТ Буџет 1) Студенти са 
инвалидитетом

2) Студенти ромске 
националности

3) Држављани РС који 
су завршили средњу 

школу у иностранству 
у школској 2021/2022 

години

ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 713 7 7 7

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 154 2 2 2

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 110 1 1 1

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО  ПУ-
ПИН“ 250 2 2 2

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ  ВАС-
ПИТАЊА 163 2 2 2

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 112 1 1 1

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРС-
КОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 55 1 1 1

УКУПНО 5.485 55 55 55

Члан 4.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 612-55/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

678.

На основу члана 99. став 3. и 137. став 1. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број: 88/17, 27/18, др. за-
кон, 73/2018, 67/19, 6/20- др. закон и 11/21-аутентично тума-
чење) и  чл. 35. и 36. ст. 2 Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. године, 
донела је

ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА 

ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ 
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА,
 КОЈE СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА

 У НОВОМ САДУ, 
У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број студената држављана Републике Србије 
који се могу уписати у прву годину мастер академских студија и доктор-
ских академских студија које се финансирају из буџета Аутономне покраји-
не Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, чији 
је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2022/2023 години.

Члан 2. 

Укупан број студената који се могу уписати у прву годину мас-
тер академских студија и докторских академских студија које се 
финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факул-
тетима у саставу Универзитета у Новом Саду јесте 2.872 студента. 

БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ 
СТУДИЈА, ПО ФАКУЛТЕТИМА:

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Број студената који се финансирају 
из буџетаФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 120

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 319

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 120

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 45

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 10

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 979

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 181

ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 450

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 130

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 76

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН” 86

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 31
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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Број студената који се финансирају 
из буџетаФАКУЛТЕТ

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 30

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 25

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ НА НИВОУ УНС 10

УКУПНО 2.612

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Број студената који се финансирају 
из буџетаФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 30

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 3

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 27

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 0

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 15

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 67

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 6

ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 47

AKAДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 18

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 5

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН” 9

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 5

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 8

УКУПНО 240

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Број студената који се финансирају 
из буџета

ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 18

УКУПНО 18

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Број студената који се финансирају 
из буџетаФАКУЛТЕТ

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 2

УКУПНО 2

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ И СПЕ-
ЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  УКУПНО: 2.872.

Члан 3.

Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске 
националности, која су применом афирмативних мера уписала 
и завршила основне студије у статусу студента чије су студије 
финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине, у прву 
годину студијских програма мастер академских студија који 
се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на 
Универзитету у Новом Саду и факултетима у његовом саставу 
на којима су завршили те студије, у школској 2022/2023. години 
уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у скла-
ду са програмом примене афирмативних мера за упис на студије 
лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне 
мањине.

Члан 4.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 612-54/2022
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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679.

На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинскe скупштинскe од-
лукe о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, 
број: 37/14), те члана 21. ст. 1. и 2. Пословника Покрајинске владе 
(„Службени лист АП Војводине”, број: 28/19 и 30/19 – испр.), По-
крајинска влада, на седници одржаној 1. јуна 2022. године,  до-
нела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ 
ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ

У ОРГАНЕ, СЛУЖБЕ И УПРАВЕ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1. 

У Одлуци о образовању Радне групе за имплементацију елек-
тронске управе у органе, службе и управе Аутономне покрајине 
Војводине („Сл. Лист АПВ“ број: 35/21),

У члану 2. тачка 1. мења се и гласи:

„ 1. За председника Радне групе:

Славко Тодоровић, вршилац дужности помоћника директора 
Управе за заједничке послове покрајинских органа;“.

У тачки 3. алинеја седам брише се.

Члан 2.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-219/2021-1
Нови Сад, 1. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

680.

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. За-
кона о основама система образовања и васпитања (‚‘Службени 
гласник РС‘‘, бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/19, 6/20. и 129/2021), 
члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Служ-
бени лист АП Војводине“, бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17, 
24/2019, 66/2020 и 38/2021), покрајински секретар за образовање, 
прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, д 
о н о с и:

ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ 

ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ
НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим Правилником утврђује се календар за остваривања обра-
зовно-васпитног рада и школског распуста ученика у основним 
школама за школску 2022/2023. годину, са седиштем на терито-
рији Аутономне покрајине Војводине.

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног 
рада предвиђени наставним планом и програмом за основне шко-
ле планирају се Годишњим планом рада.

Члан 2.

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда оства-
рује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује 
се у 34 петодневне наставне недеља, односно 170 наставних дана. 

Основне музичке и балетске школе могу да изводе наставу и у 
току шест наставних дана у недељи, према годишњем плану рада 
школе, у складу са законом. 

Остваривање образовно-васпитног рада, због равномерно заступље-
них наставних дана, изводи се у четвртак, 26. јануара 2023. године и у 
уторак 18. априла 2023. године, према распореду часова од петка. 

У случају када су угрожени безбедност и здравља ученика и запос-
лених, због чега  није могуће да школа оствари обавезне облике обра-
зовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних 
дана на годишњем нивоу, могуће је одступање до 5% од утврђеног 
броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

Члан 3.

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној 
школи се остварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње 1. септембра 2022. године, а завр-
шава се у петак, 23. децембра 2022. године. Прво полугодиште 
има 81 наставни дан.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2023. го-
дине и завршава се: 

- у уторак, 6. јуна 2023. године, за ученике осмог разреда 
и има 89 наставних дана и

- у уторак, 20. јуна 2023. године, за ученике од првог до 
седмог разреда и има 99 наставних дана.

Члан 4.

У току школске године ученици имају зимски, сретењски, про-
лећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње у понедељак, 26. децембра 2022. годи-
не, а завршава се у петак 13. јануара 2023. године.

Сретењски распуст почиње у среду, 15. фебрура 2023. године,  
завршава се у петак, 17. фебруара 2023. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 7. априла 2023. године, а 
завршава се у понедељак, 17. априла 2023. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 
21. јуна 2023. године, а завршава се 31. августа 2023. године. За 
ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку за-
вршног испита,  а завршава се 31. августа 2023. године. 

Члан 5.

За време зимског распуста, школа може да планира реализо-
вање додатног и допунског рада са ученицима.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења до-
датног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на 
предлог Наставничког већа одлучује директор.

Члан 6.

У току наставног периода школа може утврдити у свом Го-
дишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у слу-
чају ако се у наставни дан:

- обележава Дан школе; 
- за већи део ученика школе, реализују екскурзије, или 

неке друге активности; 
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- са већином ученика учествује на некој спортској или 
друштвеној манифестацији, или је школа домаћин так-
мичења, друштвене или спортске манифестације; 

- због одсуства већег броја ученика или запослених, који 
обележавају верски празник, или празник националне 
мањине утврђен од стране националног савета одређене 
националне мањине у Републици Србији, у дан тог праз-
ника је отежано извођење наставе. 

Наставну суботу у којој се надокнађује пропуштен рад из става 
1. овог члана, потребно је одрадити у истом кварталу у коме је и 
дан који је одређен као ненаставни.

Избор и распоред републичких такмичења ученика, биће 
одређен програмом такмичења и смотри ученика основних шко-
ла  и Стручним упутством о организовању такмичења и смотри 
ученика основних и средњих школа,  за школску 2022/23. годину.

За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведе-
ни дани су наставни.

У свим другим случајевима одступања од школског календа-
ра, школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став 5. и 
105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (‘’Службени гласник РС’’, бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/2019, 
27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021).

Члан 7.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у пе-
так, 24.03.2023. године и у суботу, 25.03.2023. године, а завршни 
испит у среду, 21.06.2023. године, четвртак, 22.06.2023. године и 
петак, 23.06.2023. године.

Члан 8.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, 
сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог по-
лугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

Члан 9.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са 
Законом о државним и другим празницима у Републици Србији 
(„Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).

У школи се обележава:

- 21. октобар 2022. године - Дан сећања на српске жртве у 
Другом светском рату, као радни дан

- 08. новембар 2022. године  - Дан просветних радника  
- 11. новембар 2022. године - Дан примирја у Првом свет-

ском рату, као нерадни дан
- 27. јануар 2023. године - Свети Сава – школска слава, као 

радни и ненаставни дан
- 15. фебруар – Сретење - Дан државности, који се празну-

је 15. и 16. фебруара 2023. године,  као нерадни дани
- 21. фебруар – Међународни дан матерњег језика
- 10. април – Дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог 

српског просветитеља и првог српског министра просвете
- 22. април 2023. године - Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава 
- фашизма у  Другом светском рату, као радни  дан
- 01. мај 2023. године - Празник рада, који се празнује 1. и 

2. маја 2023. године, као нерадни дани
- 09. мај 2023. године - Дан победе као радни дан,
- 28. јун 2023 године – Видовдан – спомен на Косовску битку.

Члан 10.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају на-
ставу, односно да не раде, у дане верских празника:

- Православни верници - на први дан крсне славе;
- Припадници верских заједница које обележавају верске 

празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календа-
ру – на први дан Божића и у дане ускршњих празника по-
чев од Великог петка закључно са другим даном празника;

- Припадници Исламске заједнице – 21. априла 2023. го-
дине, први дан Рамазанског бајрама и 28. јуна 2023. го-
дине, први дан Курбан-бајрама. 

- Припадници Јеврејске заједнице –15. октобра 2022. го-
дине, на први дан Јом Кипура и 06. априла 2023. године, 
први дан Пасха или Песах.

Члан 11.

Одлукама националних савета националних мањина утврђени 
су следећи  национални празници националних мањина:

- за мађарску националну заједницу:
* 15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49
* 20. август - Дан Светог Стевана и
* 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке 

борбе 1956. године;

- за словачку националну заједницу
* први викенд у августу – Дани словачких народних свеча-

ности;

- за румунску националну заједницу:
* 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи 

Еминескуа,
* 04. септембар - празник Велике госпојине,
* 01. децембар - Национални празник Румуније и
* 07. децембар - Дан националног савета.

- за русинску националну заједницу:
* 17. јануар - Дан Русина.

- за  хрватску националну заједницу:
* 19. март - благдан Светог Јосипа,
* 19. јун  - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића,
* 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и
* 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног 

вијећа.

- за буњевачку националну заједницу:
* 02. фебруар - Дан великог прела
* 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета
* 15. август - Дан Дужијанце и
* 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду 

одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и 
осталих Словена.

- за ромску националну заједницу:
* 14. јануар-Василица,
* 03. петак у марту – Бибија,
* 08. април - Међународни дан Рома и
* 06. мај-Ђурђевдан.

- за бошњачку националну заједницу:
* 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе
* 21. априла - први дан Рамазанског бајрама
* 28. јун - први дан Курбанског бајрама и
* 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а.

- за украјинску националну заједницу:
* 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и
* 14. октобар - Дан украјинских хероја.

- за македонску националну заједницу:
* 02. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније 

против Турака, 
* 08. септембар - Дан државности Републике Македоније,
* 11. октобар - Дан борца и
* 16. децембар – Дан Националног савета.

- за немачку националну заједницу:
* 15. децембар - Дан оснивања националног савета.

- за бугарску  националну заједницу:
* 3. март –Дан ослобођења од турског ропства,
* 24. мај – Дан Кирила и Методија и
* 01. новембар – Дан народних будитеља.
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- за чешку  националну заједницу:
* 04. фебруар – Дан чешке књижевности,
* 28. март – Дан образовања,
* 16. мај – Дан националног савета,
* 28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и
* 04. октобар – Дан чешког језика.

Члан 12.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада за 
основне школе за школску 2022/2023. годину чини саставни део 
овог Правилника.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у “Службе-
ном листу АП Војводине”, а сходно члану 53. став 2. Закона о др-
жавној управи (‘’Службени гласник РС’’, бр: 79/05, 101/07, 95/10, 
99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), биће објављен и у ‘’Службеном 
гласнику РС’’.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-610-1/2022-01
У Новом Саду, 01.06.2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

  

 
ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

2022.  2023. 
рн                 Септембар  01–03.01.2023. године -  

Нова година 
07.01.2023. године  - први 
дан Божића  по јулијанском 
календару 
27.01.2023. године - Свети 
Сава – школска слава – 
радни, ненаставни дан 
 

рн                   Јануар  
 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

1.    1 2 3 4       31 1● 
2. 5 6 7 8 9 10 11  2●  3● 4 5 6 7* 8 
3. 12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 
4. 19 20 21 22 23 24 25 18. 16 17 18 19 20 21 22 
5. 26 27 28 29 30   19. 23 24 25 26 27 28 29 

 20. 30 31      
22 наставна дана   11 наставних дана  

рн                 Октобар  21.10.2022. године - Дан 
сећања на српске жртве у 
Другом светском рату 
15–16.02.2023. године 
Сретење – Дан државности 
Србије 
 

рн                  Фебруар  
 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

5.      1 2 20.   1 2 3 4 5 
6. 3 4 5 6 7 8 9 21. 6   7 8 9 10 11 12 
7. 10 11 12 13 14 15 16 22. 13 14● 15● 16● 17 18 19 
8. 17 18 19 20 21 22 23 23. 20 21 22 23 24 25 26 
9. 24 25 26 27 28 29 30 

24. 27 28      10. 31       
21 наставни дан  17 наставних дана  

рн                 Новембар  11.11.2022. године  - Дан 
примирја у Првом светском 
рату - нерадни дан 
24-25.03.2023. године – 
пробни завршни испит за 
ученике осмог разреда 
 
 
 

рн                  Март  
 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 
        24.   1 2 3 4 5 

10.  1 2 3 4 5  6 25. 6 7 8 9 10 11 12 
11. 7 8  9 10 11● 12 13 26. 13 14 15 16 17 18 19 
12. 14 15 16 17 18 19 20 27. 20 21 22 23 24 25 26 
13. 21 22 23 24 25 26 27 28. 27 28 29 30 31   
14. 28 29 30             

 21 наставни дана  23 наставна дана  
рн                 Децембар  25.12.2022. године -  први 

дан Божића по 
грегоријанском календару  
07-10.04.2023. године - 
Васкршњи празници по 
грегоријанском календару 
14-17.04.2023. године -  
Васкршњи празници по 
јулијанском календару 
 

рн                  Април  
 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

14.    1 2 3 4 28.      1 2 
15. 5 6 7 8 9 10 11 29. 3 4 5 6 7* 8* 9* 
16. 12 13 14 15 16 17 18  10* 11 12 13 14* 15* 16* 
17. 19 20 21 22 23 24 25* 30. 17* 18   19 20 21 22 23 

 26 27 28 29 30   31. 24 25 26 27 28 29  30 
                 17 наставних дана 81 наставнa дана 13 наставних дана  

  

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 01-02.05.2023. године – 
Празник рада 
09.05.2023.године – Дан 
победе над фашизмом 

рн                  Мај  
Школска година почиње у четвртак, 01.09.2022. 
године 
Прво полугодиште завршава се у петак, 
23.12.2022. године 
Друго полугодиште почиње у понедељак, 
16.01.2023. године 
Сретењски распуст – 15-17.02.2023. године 
Пролећни распуст – 07-17.04.2023. године  
Наствна година се завршава: 
06.06.2023. године – за ученике осмог разреда 
20.06.2023.  године – за ученике од првог до седмог 
разреда. 
21-23.06.2023. године – завршни испит за ученике 
осмог разреда 

 П У С Ч П С Н 
        

32. 1● 2● 3 4 5 6 7 
33. 8 9 10 11 12 13 14 
34. 15 16 17 18 19 20 21 
35. 22 23 24 25 26 27 28 
36. 29 30 31     

21 наставних дана  

 

рн                   Јун  
 П У С Ч П С Н 

36.    1 2 3 4 
37. 5 6 7 8 9 10 11 
38. 12 13 14 15 16 17 18 

 39. 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28* 29 30   

4/14 наставних дана 99 
наставних дана 

ЛЕГЕНДА 
 

Почетак и завршетак  полугодишта и наставне 
године 

 Државни празници који се обележавају радно (наставни дан) 
 Школска слава Свети Сава  (радни, ненаставни дан) 
 Завршетак квартала 

 Ученички распуст, нерадни дани РН Радна недеља 
* Верски празник   
● Државни празник – нерадни дан  Пробни и завршни испит за ученике 8.разреда 
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681.

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28.  став 6. За-
кона о основама система образовања и васпитања (‚‘Службени 
гласник РС‘‘, бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон, 
6/2020 и 129/2021), члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 
37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској уп-
рави („Службени лист АП Војводине“, бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 
37/16, 29/17, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), покрајински секретар за 
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне 
заједнице, д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ 

ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ
НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим Правилником утврђује се календар за остваривање 
обавезних облика образовно-васпитног рада (теоријска на-
става, практична настава и вежбе) и школског распуста у гим-
назији, стручној и уметничкој школи, за школску 2022/2023. 
годину, са седиштем на територији Аутономне покрајине 
Војводине. 

Члан 2.

Остали обавезни и факултативни облици образовно-вас-
питног рада, утврђени планом и програмом наставе и учења, 
односно наставним планом и програмом за гимназије, струч-
не и уметничке школе, планирају се Годишњим планом рада 
школе.

Члан 3.

Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог 
Правилника средње школе остварују на годишњем нивоу:

У гимназији:

– у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, 
односно 185 наставних дана;

– у IV разреду у 33 петодневнe наставнe седмицe, односно 
165 наставних дана.

 
У стручној школи:

– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворо-
годишњег образовања у 37 петодневних наставних сед-
мица, односно 185 наставних дана;

– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворого-
дишњег образовања у 34 петодневнe наставнe седмицe, 
односно 170 наставних дана.

Наставни план и програм за уметничке школе у првом, другом, 
трећем и четвртом разреду остварује се према годишњем плану 
рада школе у петодневним или шестодневним наставним седми-
цама, у складу са законом.

Остваривање образовно-васпитног рада, због равномерно 
заступњених наставних дана, изводи се у четвртак, 26. јануара 
2023. године и у уторак 18. априла 2023. године, према распореду 
часова од петка.

У случају када су угрожени безбедност и здравља ученика и 
запослених, због чега  није могуће да школа оствари обавезне об-
лике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица 
и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање до 5% 
од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно на-
ставних дана. 

Члан 4.

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују 
се у два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у четвртак 1. септембра 2022. годи-
не, а завршава се у петак, 23. децембра 2022. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 9. јануара 2023. годи-
не, a завршава се у уторак, 20. јуна 2023. године.

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава 
се у уторак, 23. маја 2023. године, а за ученике III разреда тро-
годишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних 
школа у уторак, 30. маја 2023. године.

Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, од-
носно I, II и III разреда четворогодишњег образовања стручних 
школа, за које је планом и програмом наставе и учења, односно 
наставним планом и програмом прописана реализација профе-
сионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове 
праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у уторак, 15. 
августа 2023. године.

Члан 5.

У току школске године ученици имају зимски, сретењски, про-
лећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње у понедељак, 26. децембра 2022. годи-
не, а завршава се у петак 6. јануара 2023. године.

Сретењски распуст почиње у среду, 15. фебрура 2023. године,  а 
завршава се у петак, 17. фебруара 2023. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 7. априла 2023. године, а 
завршава се у понедељак, 17. априла 2023. године.

За ученике I, II и III разреда гимназије и четворогодишњих 
средњих стручних школа и ученике I и II разреда трогодишњих 
средњих стручних школа, летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 
2023. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године.

За ученике IV разреда гимназије, IV разреда четворогодишњих 
и III разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи рас-
пуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а заврша-
ва се у четвртак, 31. августа 2023. године.

Члан 6.

За време зимског распуста, школа може да планира реализо-
вање додатног и допунског рада са ученицима.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења до-
датног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на 
предлог Наставничког већа одлучује директор.

Члан 7.

У току наставног периода школа може утврдити у свом Го-
дишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у слу-
чају ако у наставни дан:

- обележава Дан школе, 
- за већи део ученика школе, реализује екскурзије или дру-

гу активност, 
- са већином ученика учествује на некој спортској или 

друштвеној манифестацији, или је домаћин такмичења, 
друштвене или спортске манифестације, 

- због одсуства већег броја ученика или запослених, који 
обележавају верски празник, или празник националне 
мањине утврђен од стране националног савета одређене 
националне мањине у Републици Србији, у дан тог праз-
ника је отежано извођење наставе. 
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Наставну суботу, у којој се надокнађује пропуштен рад из ста-
ва 1. овог члана, потребно је одрадити у истом кварталу у коме је 
и дан који је одређен као ненаставни. 

Избор и распоред републичких такмичења ученика, биће 
одређен програмом такмичења и смотри ученика средњих шко-
ла и Стручним упутством о организовању такмичења и смотри 
ученика основних и средњих школа,  за школску 2022/23. го-
дину.

За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведе-
ни дани су наставни.

У свим другим случајевима одступања од школског календа-
ра, школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став 5. и 
105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/2019, 
27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021).

Члан 8.

Пријављивање за полагање пријемних испита обавиће се од 18-
21. априла 2023. године, и то:

1) од уторка, 18. априла до петка, 21. априла 2023. године, 
електронским путем преко портала Моја средња шко-
ла;

2) у петак 21. априла и понедељак, 24. априла 2023. године, 
непосредно у матичним основним школама и непосред-
но у средњим школама у којима је организовано пола-
гању пријемног испита.

Пријемни испити за упис ученика у средње школе за школс-
ку 2023/2024. годину, биће организовани у периоду од 12-21. маја 
2023. године, и то за упис у: 

- средње школе у којима се део наставе одвија на страном 
језику;

- средње балетске школе;
- одељења за ученике са посебним способностима за мате-

матику;
- одељења ученика са посебним способностима за физи-

ку;
- одељења ученика са посебним способностима за рачу-

нарство и информатику;
- одељења ученика са посебним способностима за сценс-

ку и аудио-визуелну уметност; 
- одељења ученика са посебним способностима за геогра-

фију и историју;
- одељења ученика са посебним способностима за биоло-

гију и хемију;
- одељења за ученике са посебним способностима за фи-

лолошке науке (испит из српског/матерњег језика и књи-
жевности и испит из страног језика);

- средње музичке школе;
- уметничке школе ликовне области и на образовне профи-

ле у области уметности.

Предаја докумената за упис у одељења за ученике са посебним 
способностима за спорт одржаће се у суботу, 20. маја и поне-
дељак, 22. маја 2023. године.

Члан 9.

Пробно полагање опште, стручне и уметничке матуре (пробна 
Државна матура) одржаће се у средњим школама у периоду од 31. 
маја до 2. јуна 2023. године.

Члан 10.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, 
сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог по-
лугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

Члан 11.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са 
Законом о државним и другим празницима у Републици Србији 
(„Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).

У школи се обележава:

- 21. октобар 2022. године - Дан сећања на српске жртве у 
Другом светском рату, као радни и      наставни дан 

- 08. новембар 2022. године  - Дан просветних радника  
- 11. новембар 2022. године - Дан примирја у Првом свет-

ском рату, као нерадни и ненаставни дан
- 27. јануар 2023. године - Свети Сава – школска слава, као 

радни и ненаставни дан
- 15. фебруар 2023. године  - Сретење – Дан државности, 

који се празнује 15. и 16. фебруара 2023. године, као не-
радни дани

- 21. фебруар 2023. године – Међународни дан матерњег 
језика

- 10. април 2023. године – Дан сећања на Доситеја Обрадо-
вића, великог српског просветитеља и првог српског ми-
нистра просвете

- 22. април 2023. године - Дан сећања на жртве холокауста, 
геноцида и других жртава фашизма у Другом светском 
рату, као радни  и наставни дан

- мај 2023. године - Празник рада, који се празнује 1. и 2. 
маја 2023. године, као ненаставни дани

- 09. мај 2023. године - Дан победе као над фашизмом, рад-
ни и наставни дан.

Члан 12.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају на-
ставу, односно да не раде, у дане верских празника:

- Православни верници - на први дан крсне славе;
- Припадници верских заједница које обележавају верске 

празнике по Грегоријанском односно Јулијанском кален-
дару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника 
почев од Великог петка закључно са другим даном праз-
ника;

- Припадници Исламске заједнице – 21. априла 2023. го-
дине, први дан Рамазанског бајрама и 28. јуна 2023. го-
дине, први дан Курбан-бајрама. 

- Припадници Јеврејске заједнице – 15. октобра 2022. го-
дине, на први дан Јом Кипура и 06. априла 2023. године, 
први дан Пасха или Песах.

Члан 13.

Одлукама националних савета националних мањина утврђени 
су следећи  национални празници националних мањина:

- за мађарску националну заједницу:
* 15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49
* 20. август - Дан Светог Стевана и
* 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке 

борбе 1956. године

- за словачку националну заједницу:
* први викенд у августу – Дани словачких народних свеча-

ности.

- за румунску националну заједницу:
* 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи 

Еминескуа,
* 04. септембар - празник Велике госпојине,
* 01. децембар - Национални празник Румуније и
* 07. децембар - Дан националног савета.

- за русинску националну заједницу:
* 17. јануар - Дан Русина.
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- за  хрватску националну заједницу:
* 19. март - благдан Светог Јосипа,
* 19. јун  - датум рођења суботичког бискупа Ивана Анту-

новића,
* 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и
* 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног 

вијећа.

- за буњевачку националну заједницу:
* 02. фебруар - Дан великог прела
* 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета
* 15. август - Дан Дужијанце и
* 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду 

одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и 
осталих Словена

- за ромску националну заједницу:
* 14. јануар-Василица,
* 03. петак у марту – Бибија,
* 08. април - Међународни дан Рома и
* 06. мај-Ђурђевдан.

- за бошњачку националну заједницу:
* 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе
* 21. април - први дан Рамазанског бајрама
* 28. јун - први дан Курбанског бајрама и
* 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а.

- за украјинску националну заједницу:
* 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и
* 14. октобар - Дан украјинских хероја.

- за македонску националну заједницу:
* 02. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније 

против Турака, 
* 08. септембар - Дан државности Републике Македоније,
* 11. октобар - Дан борца и
* 16. децембар – Дан Националног савета.

- за немачку националну заједницу:
* 15. децембар - Дан оснивања националног савета.

- за бугарску  националну заједницу:
* 03. март –Дан ослобођења од турског ропства,
* 24. мај – Дан Кирила и Методија и
* 01. новембар – Дан народних будитеља.

- за чешку  националну заједницу:
* 04. фебруар – Дан чешке књижевности,
* 28. март – Дан образовања,
* 16. мај – Дан националног савета,
* 28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и
* 04. октобар – Дан чешког језика.

Члан 14.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада 
средњих школа за школску 2022/2023. годину чини саставни део 
овог Правилника.

Члан 15.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу АП Војводине“, а сходно члану 53. став 2. Закона о др-
жавној управи (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр: 79/05, 101/07, 95/10, 
99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), биће објављен и у ‚‘Службеном 
гласнику РС‘‘.

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-611-4/2022-01
У Новом Саду, 01.06.2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 
2022.  2023. 

рн                 Септембар  01–03.01.2023. године -  
Нова година 
07.01.2023. године - први 
дан Божића  по јулијанском 
календару 
27.01.2023. године - Свети 
Сава – школска слава – 
радни, ненаставни дан 
 

рн                   Јануар  
 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

1.    1 2 3 4       31 1● 
2. 5 6 7 8 9 10 11  2●  3● 4 5 6 7* 8 
3. 12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 
4. 19 20 21 22 23 24 25 18. 16 17 18 19 20 21 22 
5. 26 27 28 29 30   19. 23 24 25 26 27 28 29 

 20. 30 31      
22 наставна дана   16 наставних дана  

рн                 Октобар  21.10.2022. године - Дан 
сећања на српске жртве у 
Другом светском рату 
15–16.02.2023. године  
Сретење – Дан државности 
Србије 

рн                  Фебруар  
 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

5.      1 2 20.   1 2 3 4 5 
6. 3 4 5 6 7 8 9 21. 6   7 8 9 10 11 12 
7. 10 11 12 13 14 15 16 22. 13 14● 15● 16● 17 18 19 
8. 17 18 19 20 21 22 23 23. 20 21 22 23 24 25 26 
9. 24 25 26 27 28 29 30 24. 27 28      

10. 31                
21 наставни дан  17 наставних дана  

рн                 Новембар  11.11.2022. године - Дан 
примирја у Првом светском 
рату-нерадни дан 

рн                  Март  
 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 
        24.   1 2 3 4 5 

 
 

10.  1 2 3 4 5  6 24-25.03.2023. године – 
пробни завршни испит за 
ученике осмог разреда 
 
 
 

25. 6 7 8 9 10 11 12 
11. 7 8  9 10  11● 12 13 26. 13 14 15 16 17 18 19 
12. 14 15 16 17 18 19 20 27. 20 21 22 23 24 25 26 
13. 21 22 23 24 25 26 27 28. 27 28 29 30 31   
14. 28 29 30             

 21 наставних дана  23 наставна дана  
рн                 Децембар  25.12.2022. године  -  први 

дан Божића по 
грегоријанском календару  
07–10.04.2023. године - 
Васкршњи празници по 
грегоријанском календару 
14-17.04.2023. године -  
Васкршњи празници по 
јулијанском календару 
 

рн                  Април  
 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

14.    1 2 3 4 28.      1 2 
15. 5 6 7 8 9 10 11 29. 3 4 5 6 7* 8* 9* 
16. 12 13 14 15 16 17 18  10* 11 12 13 14* 15* 16* 
17. 19 20 21 22 23 24 25* 30. 17* 18   19 20 21 22 23 

 26 27 28 29 30   31. 24 25 26 27 28 29  30 
                 17 наставних дана 81 наставнa дана 13 наставних дана  

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 01-02.05.2023. године – 
Празник рада 
09.05.2023.године – Дан 
победе над фашизмом 

рн                  Мај  
Школска година почиње у четвртак, 01.09.2022. 
године 
Прво полугодиште завршава се у петак, 
23.12.2022. године 
Друго полугодиште почиње у понедељак, 
09.01.2023. године 
Сретењски распуст – 15.02-17.02.2023. године 
Пролећни распуст – 07.04-17.04.2023. године  
Наставна година се завршава: 
23.05.2023. године – за ученике четвртог разреда 
гимназија; 
30.05.2023. год. – за ученике четвртог разреда 
четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих 
стручних школа; 
20.06.2023. год. – за ученике првог, другог и трећег 
разреда гимназија и четворогодишњих средњих 
стручних школа, као и ученике првог и другог 
разреда трогодишњих средњих стручних школа. 

 П У С Ч П С Н 
        

32. 1● 2● 3 4 5 6 7 
33. 8 9 10 11 12 13 14 
34. 15 16 17 18 19 20 21 
35. 22 23 24 25 26 27 28 
36. 29 30 31     

15/20/21 наставних дана  

 

рн                   Јун  
 П У С Ч П С Н 

36.    1 2 3 4 
37. 5 6 7 8 9 10 11 
38. 12 13 14 15 16 17 18 

 39. 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28* 29 30   

14 наставних дана 104 
наставна дана 

ЛЕГЕНДА 
 

Почетак и завршетак  полугодишта и наставне 
године 

 Државни празници који се обележавају радно (наставни дан) 
 Школска слава Свети Сава  (радни, ненаставни дан) 
 Завршетак квартала 

 Ученички распуст, нерадни дани РН Радна недеља 
* Верски празник  Пробна Државна матура 
● Државни празник – нерадни дан   
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На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „ЈП Завод за уџбенике“, Бео-
град, издавање и употребу уџбеничког комплета Русински језик 
7, за седми разред основне школе, који се састоји од: Читанке 
7 , уџбеника за седми разред основне школе, аутори др Јакова 
Кишјухаса и мср Андреа Међеши и уџбеника Русински језик и 
култура изражавања 7, уџбеник за седми разред основне школе, 
аутори Магдалена Семан-Кишјухас, Меланија Сабадош и др Ја-
ков Кишјухас, писан на русинском језику и писму, 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:  128-61-52/2022-01
Дана:  31. 05. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

683.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) и на 
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128-
377/2020-1 од  08.12.2020. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ 
д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника ГЕОГРА-
ФИЈА 6, уџбеник за шести разред основне школе, писан на ру-
мунском језику и писму, аутора Милутина Тадића , 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:  128-61-45/2022-01
Дана:  31. 05. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

/Жолт Сакалаш/

ПОСЕБНИ ДЕО
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На основу члана 2. Покрајинске скупштинске одлуке о уста-
новљавању знака ‚‘Најбоље из Војводине‘‘ (‚‘Службени лист 
АПВ‘‘, број: 20/21) и члана 3. став 1. Правилника о поступку, усло-
вима, начину доделе и коришћења знака ‚‘Најбоље из Војводине‘‘ 
(‚‘Службени лист АПВ, број 23/21) Покрајински секретаријат за 
привреду и туризам објављује

К О Н К У Р С
ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЗНАКА 

„НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ“

Право учешћа на Конкурсу

Право учешћа на Конкурсу имају правна лица, предузетни-
ци, физичка лица или други организациони облици који се баве 
производњом роба или пружањем услуга, односно организатор 
програма и манифестација, који имају седиште, односно пребива-
лиште на територији Аутономне покрајине Војводине.

Произвођачи производа имају право учешћа на Конкурсу за 
одређени производ који се по начину производне, квалитету, по 
хемијском саставу, физичким, микробиолошким и органолептич-
ким својствима, коришћеним сировинама и/или састојцима или 
према некој другој карактеристици јасно разликује од других 
производа исте категорије и који је произведен од основне сиро-
вине која потиче са територије Аутономне покрајине Војводине.

Пружаоци услуга имају право учешћа на Конкурсу за одређену 
услугу која се по квалитету, својствима и/или неком другом ка-
рактеристиком јасно разликују од других услуга исте категорије.

Организатори манифестација или програма имају право 
учешћа на Конкурсу за манифестацију или програм који се по 
својим карактеристикама, начину одржавања, коришћењу ре-
сурса, оригиналности, циљевима, као и према резултатима у 
областима деловања јасно разликују од других програма или 
манифестација исте садржине који се организују на територији 
Аутономне покрајине Војводине.

Услови за конкурисање

 Општи услови за производе и услуге:

1. производи или услуге морају да испуњавају услове про-
писане референтним документима о производњи и услу-
гама и њиховом стављању у промет;

2. прехрамбени производи и угоститељске услуге морају да 
задовоље захтеве (НАССР) стандарда;

3. органски производи морају да имају сертификат за ор-
ганску производњу;

4. количина производа и обим услуга морају континуирано 
да прате потребе тржишта;

5. производ или услуга морају имати професионално дизај-
ниран визуелни идентитет.

Додатни услови које би требало да задовоље произвођачи 
или даваоци услуга:

1. сертификовани НАССР принципи;
2. сертификован систем менаџмента квалитетом ИСО 9001;
3. сертификован систем менаџмента заштите животне сре-

дине ИСО 14001;

4. сертификован систем менаџмента безбедности и здравља 
на раду ИСО 45001;

5. сертификован Glоbаl Gap систем (за пољопривредна газ-
динства).

Обавезни услови за програме/манифестације:

1. да је тема манфестације везана за привреду и туризам;
2. да се у континуитету одржава најмање 2 године;
3. да се програм или манифестација одржавају најмање 1 дан.

Подношене пријаве на Конкурс

Пријаве на Конкурс подноси произвођач, пружалац услуга или 
организатор програма или манифестације у писаном или елек-
тронском облику на обрасцу: „Захтев за коришћење Знака“ ко]
и се може преузети у ДОО „ЈУГОИНСПЕКТ“, Нови Сад, улица 
Дунавска 23/I, (телефон: 021/422-733).

Конкурсна документација у писаном облику се доставља у за-
твореној коверти на адресу: ДОО „ЈУГОИНСПЕКТ - НОВИ САД“, 
21000 Нови Сад, Дунавска 23/I, са напоменом на лицу коверте 
„НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ“, а конкурсна документација у елек-
тронском облику се доставља на електронску адресу: оffiсе@juins.гs

Поступак доделе Знака

Поступак доделе Знака врши се у складу са Правилником о по-
ступку, условима, начину доделе и коришћења знака ‚‘Најбоље из 
Војводине‘‘ (у далем тексту: Правилник). Правилник се преузима 
на интернет страници Покрајинског секретаријата за привреду и 
туризам: www.spriv.vojvodina.gov.rs

Право на коришћње знака „Најбоље из Војводине“

Покрајинска влада доноси решење о давању сагласности на ко-
ришћење Знака, на предлог Савета, а након спроведеног поступка 
у складу са Правилником.

Право на коришћење Знака додељује се на три године.

Рок за конкурисање

Конкурс за стицање права на коришћење Знака је отворен до 
31.07.2022. године.

Обавезе корисника Знака

Произвођач којем се додели Знак на коришћење дужан је да 
знак стави на амбалажу производа за ко.ји је додељен Знак.

Пружалац услуге којем је додељен Знак у обавези је да на месту 
на којем пружа услугу на видљив и јасан начин означи да је услу-
га носилац Знака.

Организатор манифестације којој је додељен Знак је у обавези 
да на видљивом месту на којем се одржава манифестација, као и 
на свом пропагандном материјалу, јасно истакне Знак.

Додатне информације

Додатне информације се могу добити у Покрајинском секрета-
ријату за привреду и туризам, на телефон: 021/487 40 14.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
др Ненад Иванишевић

OGLASNI DEO
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На основу члана 19. Закона о сточарству („Службени гласник 
РС”, бр. 41/09 ,93/12 и 14/16) и члана 15. став 1. тачка 3. Закона 
о утврђивању надлежности АП Војводине („Службени глас-
ник РС”, бр. 99/2009, 67/2012 - одлука УС, 18/2020 - др. закон и 
111/2021 - др. закон), а на основу члана 11. и 22. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годи-
ну („Службени лист АПВ“, број 54/21 и 7/22-ребаланс) у вези с 
Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. 
години (,,Службени лист АПВ“, број:54/21) и Програмом мера за 
спровођење годишњег одгајивачког програма у сточарству у АП 
Војводини за 2022. годину („Сл. лист АП Војводине“, бр.54/2021) 
Покрaјински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство расписује

К О Н К У Р С 
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ

 ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА

 У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

Средства за спровођење Годишњег програма мера за одгаји-
вачки програм у АП Војводини за 2022. годину (у даљем тексту: 
Програм), у укупном износу од 50.000.000,00 динара користиће 
се за:

а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, 
свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код ко-
питара и у пчеларству (укупно 46.000.000 динара); 

б) пословима контроле спровођења програма (4.000.000,00 
динара). 

Мере за спровођење одгајивачког програма обавиће се у обиму 
и висини јединичне цене утврђене у табелама 1. до 6. за сваки 
меру рада, а према динамици прилива средстава обезбеђеним за 
те намене, и то:

Табела 1: Мере за спровођење одгајивачког програма у говедарству

Ред. бр. Назив мере Планирани обим 
мера

Цена по 
јединици 
мере/дин

Укупно
динара

 Аутохтоне расе говеда    

 Подолска раса    

1 Селекцијске смотре 200 300 60.000

 Буша    

1 Селекцијске смотре 100 300 30.000

 Племените расе говеда    

 Сименталска раса    

1 Селекцијске смотре 3.000 300 900.000

2 Линеарна оцена првотелки 500 450 225.000

3 Контрола млечности уматичених крава 1.000 1.350 1.350.000

4 Контрола биковских мајки 20 3.000 60.000

5 Перформанс тест бикова 1 25.000 25.000

6 Биолошки тест бикова 3 20.000 60.000

7 Прогени тест на млечност 2 30.000 60.000

8 Прогени тест за телесну грађу 4 30.000 120.000

 Холштајн фризијска раса    

1 Селекцијске смотре 20.000 300 6.000.000

2 Линеарна оцена првотелки 3.500 450 1.575.000

3 Контрола млечности уматичених крава 7.000 1.350 9.450.000

4 Контрола биковских мајки 100 3.000 300.000

5 Перформанс тест бикова 2 25.000 50.000

6 Биолошки тест бикова 5 20.000 100.000

7 Прогени тест на млечност 10 30.000 300.000

8 Прогени тест за телесну грађу 12 30.000 360.000

 Браон свис раса    

1 Селекцијске смотре 210 300 63.000

2 Линеарна оцена првотелки 40 450 18.000

3 Контрола млечности уматичених крава 100 1.350 135.000

4 Контрола биковских мајки 3 3.000 9.000

5 Перформанс тест бикова 2 25.000 50.000
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Ред. бр. Назив мере Планирани обим 
мера

Цена по 
јединици 
мере/дин

Укупно
динара

6 Биолошки тест бикова 2 20.000 40.000

7 Прогени тест на млечност 1 30.000 30.000

8 Прогени тест за телесну грађу 1 30.000 30.000

 СВЕГА ГОВЕДАРСТВО:   21.400.000

Табела 2. Мере за спровођење одгајивачког програма у свињарству

Ред. бр. Назив мере Планирани обим 
мера

Цена по 
јединици 
мере/дин

Укупно динара

 Аутохтоне расе    

1 Контрола продуктивности уматичених крмача 500 300 150.000

2 Контрола продуктивности уматичених нерастова 20 900 18.000

 Племените расе    

1 Селекцијска смотра свиња 20.230 100 2.023.000

2 Контрола продуктивности уматичених крмача 18.500 300 5.550.000

3 Контрола продуктивности уматичених нерастова 350 900 315.000

4 Одабирање и контрола нерастовских мајки 150 3.000 450.000

5 Перформанс тест нерастова 400 3.000 1.200.000

6 Перформанс тест назимица 19.000 300 5.700.000

7 Биолошки тест нерастова 10 5.000 50.000

8 Прогени тест нераста 5 5.000 25.000

СВЕГА СВИЊАРСТВО 15.481.000

Табела 3. Мере за спровођење одгајивачког програма у овчарству

Ред. бр. Назив мере Планирани обим 
мера 

Цена по 
јединици 
мере/дин 

Укупно динара

 Аутохтоне расе оваца    

 Цигаја, виторога жуја    

1 Селекцијске смотре 1.800 100 180.000

2 Контрола продуктивности оваца 800 300 240.000

 Племените расе оваца    

1 Смотра оваца 16.000 100 1.600.000

2 Контрола продуктивности оваца 5.223 300 1.566.900

3 Перформанс тест овнова 1 2.800 2.800

4 Биолошки тест овнова 2 2.000 4.000

5 Прогени тест овнова 1 3.500 3.500

6 Вештачко осемењавање оваца 1 1.000 1.000

 СВЕГА ОВЧАРСТВО :   3.598.200
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Табела 4. Мере за спровођење одгајивачког програма у козарству

Ред. бр. Назив мере Планирани обим 
мера

Цена по 
јединици 
мере/дин

Укупно динара

 Аутохтоне расе коза    

 Балканска коза    

1 Селекцијске смотре 200 100 20.000

     

 Племените расе коза    

1 Смотра коза 2.800 100 280.000

2 Контрола продуктивности коза 1.200 300 360.000

3 Контрола млечности коза 545 1.300 708.500

4 Биолошки тест јарчева 4 2.000 8.000

5 Перформанс тест јарчева 1 2.800 2.800

6 Прогени тест јарчева 1 3.500 3.500

 СВЕГА КОЗАРСТВО:   1.382.800

Табела 5. Мере за спровођење одгајивачког програма у живинарству

Ред. бр. Назив мере Планирани обим 
мера

Цена по 
јединици 
мере/дин

Укупно
динара

 Аутохтоне расе живине    

 Сомборска капорка, голошијан, сомборска (поду-
навска) гуска,  домаћа патка, домаћа ћурка     

1 Идентификација и обележавање 100 150 15.000

2 Контрола продуктивних својстава 230 150 34.500

 Економске расе и хибриди    

1 Контрола матичних јата кокоши тешког типа у одгоју 245.000 4 980.000

2 Контрола матичних јата кокоши тешког типа у експло-
атацији 235.000 4 940.000

3 Контрола матичних јата кокоши лаког типа у одгоју  16.000 4 64.000

4 Контрола матичних јата кокоши лаког типа у експло-
атацији 15.500 4 62.000

5 Контрола чистих раса кокошака  1.000 10 10.000

6 Контрола матичних јата ћурака  у одгоју 1.700 10 17.000

7 Контрола матичних јата ћурака  у експлоатацији 1.550 10 15.500

8 Тест бројлера 0 150 0

9 Тест носиља конзумних јаја 0 150 0

 СВЕГА ЖИВИНАРСТВО:     2.138.000
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Табела 6. Мере за спровођење одгајивачког програма код копитара

Ред. бр. Назив мере Планирани обиме 
мера

Цена по 
јединици 
мере/дин

Укупно динара

 Племените расе коња    

 Липицанер    

1 Селекцијске смотре 200 4.000 800.000

2 Коришћење у репродукцији уматичених кобила са по-
знатим пореклом 100 3.000 300.000

3
Коришћење у репродукцији пастува, које одреди 

стручна комисија као висококвалитетне пастуве у оквиру 
матичних запата

15 16.000 240.000

 Пунокрвне и енглеске полукрвне расе    

1 Селекцијске смотре 50 2.000 100.000

2 Коришћење у репродукцији уматичених кобила са по-
знатим пореклом 10 3.000 30.000

3
Коришћење у репродукцији пастува, које одреди 

стручна комисија као висококвалитетне пастуве у оквиру 
матичних запата

5 16.000 80.000

 Аутохтоне расе копитара    

 Нониус, домаћи брдски коњ    

1 Селекцијске смотре 100 2.000 200.000

2 Коришћење у репродукцији уматичених кобила са по-
знатим пореклом 20 3.000 60.000

3
Коришћење у репродукцији пастува, које одреди 

стручна комисија као висококвалитетне пастуве у оквиру 
матичних запата

5 16.000 80.000

 Балкански магарац    

1 Селекцијске смотре 220 500 110.000

 СВЕГА КОПИТАРИ:   2.000.000

Средства из Тачкe II подтачке 1.3 у укупном износу од 
50.000.000,00 динара расподелиће се  у односу:  

- 90 % за рад основних одгајивачких организација и орга-
низација с посебним овлашћењима ( 41.400.000,00 дина-
ра) и 10 % за рад регионалних одгајивачких организа-
ција (4.600.000,00 динара).

За обављање послова контроле спровођења Програма, које 
врши главна одгајивачка организација представљају до 8% 
(4.000.000,00 динара) од укупног износа од 50.000.000,00 динара. 

Право на подношење пријаве за коришћење средстава:

а) имају одгајивачке организације и организације с посеб-
ним овлашћењима из АП Војводине, које испуњавају ус-
лове из члана 7, 8, . и 10. Закона о сточарству („Службени 
гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12 и 14/16). б) имају одгаји-
вачке организације с територије АП Војводине, које ис-
пуњавају услове из члана 9. Закона о сточарству („Служ-
бени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12 и 14/16).

Уколико се средства према овом програму, на основу приспе-
ле конкурсне документације, не реализују у целости, одлуком 
покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство преусмеравају се на одгајивачке мере код других врста 
стоке (табеле 1–6.), а до планираног максималног годишњег оби-
ма одгајивачких мера предвиђеног Дугорочним програмом мера 
за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини 
Војводини за период 2020–2024. године („Службени лист АПВ”, 
број: 66/20) – у даљем тексту: Дугорочни програм. Уколико се 
спроведе већи обим појединих одгајивачких мера од обима пред-
виђеног конкурсом, а највише до максималног годишњег обима 

појединих мера утврђених Дугорочним програмом, тада ће цена 
по јединици мере бити сразмерно нижа. Основне одгајивачке ор-
ганизације и организације с посебним овлашћењима (члан 7. И 10. 
Закона о сточарству) конкуришу за надокнаду трошкова и оства-
рују право на средства, путем Регионалне одгајивачке организа-
ције (члан 8. Закона о сточарству), на чијој територији су изврша-
вали послове, а која контролише њихов рад и обрађује добијене 
податке. Конкурсну документацију прикупљену од организација 
из свог региона заједно са збирним списком организација које ис-
пуњавају услове конкурса, Регионална одгајивачка организација 
доставља овом секретаријату.

Потребна документација: 

а) Пријава на конкурс;
б) Извод из Годишњег програма мера за спровођење одгаји-

вачког програма подносиоца захтева, податке о подручју 
на коме се спроводи програм, податке о кадровској и тех-
ничкој опремљености за спровођење програма;

в) Пријава по врстама стоке;
г) Оверена фотокопија дипломе лица које ради на послови-

ма мера за спровођење одгајивачког програма код подно-
сиоца пријаве;

д) Доказ да лице ради на пословима мера за спровођење 
одгајивачког програма код подносиоца пријаве ( оверена 
фотокопија радне књижице, М-образац, уговор о раду и 
сл.);

ђ) Фотокопија решењa које је издало Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде о упису у Ре-
гистар одгајивачких организација и организација са по-
себним овлашћењима на основу чл. 7, 8, 9. и 10. Закона о 
сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12 и 
14/16); 
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е) Регионална одгајивачка организација треба да достави и 
збирни списак Основних одгајивачких организација на 
својој територији, које испуњавају услове конкурса; 

ж) Фотокопију картона депонованих потписа (* за ДОО, Ко-
мандитна друштва и АД фотокопију картона депонова-
них потписа – за отворен посебан наменски подрачун у 
Управи за трезор). Уколико буде потребно, Секретаријат 
задржава право да од подносиоца пријаве затражи додат-
ну документацију. 

Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Кри-
теријуми за оцену пријава јесте квалитет поднете конкурсне доку-
ментације. Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и оба-
везе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уго-
вором. Дознака средстава обављаће се у складу с приливом средста-
ва у буџет АП Војводине. Подносилац пријаве може једном пријавом 
конкурисати за доделу средстава за више намена (табеле 1–6.). 

Потребна конкурсна документација подноси се закључно са 
01.09.2022. године, на следећу адресу: Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 21000 Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 16, с назнаком: „Koнкурс за одгајивање 
стоке”. Текст конкурса и пријава на конкурс налазе се на сајту 
Секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs 

Пријаве које се доставе након наведеног рока или с непотпуном 
документацијом, неће бити разматране.

Додатне информације могу се добити на телефон: 021/4881-852

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
с.р. Чедомир Божић

686.

На основу члана 22. и 29. став 1. тачка 12. Статута Креативног 
центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар од 25.11.2021. године, Управ-
ни одбор Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар на 5. 
седници одржаној дана 16.05.2022. године донео је  

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА
„ХЕРТЕЛЕНДИ – БАЈИЋ“ БОЧАР

 
Члан 1.

Овом Одлуком започиње поступак спровођења јавног конкур-
са за избор директора  Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ 
Бочар (у даљем тексту: директор установе).

 
Члан 2.

Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке спроводи Конкурсна ко-
мисија коју именује Управни одбор Креативног центра „Херте-
ленди – Бајић“ Бочар посебним решењем. 

Члан 3.

Оглас о јавном конкурсу садржи податке о установи, радном 
месту, условима за именовање директора установе, месту рада, 
стручној оспособљености, занимањима и вештинама које се 
оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у 
коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање об-
вештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подноце, 
податке о доказима који се прилажу уз пријаву.

Члан 4.

Оглас о јавном конкурсу за избор директора  Креативног цен-
тра „Хертеленди – Бајић“ Бочар, објавиће се у року од 15 дана 
од дана доношења Одлуке о расписивању јавног конкурса за из-

бор директора установе. Јавни конкурс објављује се у дневним 
новинама „Политика“, у „Службеном листу Аутономне покрајине 
Војводине“, „Службени лист Општине Нови Бечеј“ као и на зва-
ничним интернет презентацијама оснивача. 

 
Члан 5.

Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног 
конкурса је председник Комисије.

Члан 6.

Оглас о јавном конкурсу прилаже се уз ову Одлуку и чини њен 
саставни део. 

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, „Службени 
лист Општине Нови Бечеј“ као и на званичним интернет презен-
тацијама оснивача.

УПРАВНИ ОДБОР КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА 
„ХЕРТЕЛЕНДИ – БАЈИЋ“ БОЧАР

Број: 35/2022 
Дана: 16.05.2022. године

в.д. предсеник Управног одбора
Бојан Рашковић

На основу члана 22. и 29. став 1. тачка 12. Статута Креативног 
центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар од 25.11.2021. године, Управ-
ни одбор Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар на 5. 
седници одржаној дана 16.05.2022. године утврдио је   

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА 

„ХЕРТЕЛЕНДИ – БАЈИЋ“ БОЧАР

1. Кандидат за директора Креативног центра „Хертеленди – 
Бајић“ Бочар треба да испуњава следеће услове:

- Дужност директора Креативног центра може да обавља 
лице са завршеним студијама другог степена уз остварени 
обим студија од најмање 240 ЕСПБ (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) односно са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. го-
дине и најмање пет година радног искуства у струци,

- Да поседује организационе способности, 
- Да има држављанство Републике Србије, 
- Да има општу здравствену способност, 
- да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну 

затвора од најмање шест месеци.  

2. Конкурсна пријава за избор кандидата за директора обавез-
но садржи:

- предлог Програма рада и развоја Креативног центра за 
период од четири  године;

- оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми;

- биографију кандидата;
- уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на 

безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
- уверење, не старије од шест месеци, да се против кан-

дидата не води истрага и да против њега није подигнута 
оптужница  за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности;

- уверење о држављанству Републике Србије;
- оверену фотокопију личне карте или оверену фотокопију 

Извода из електронског читача биометријске личне карте; 
- доказ о општој здравственој способности (оригинал ле-

карског уверења).
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3. Директор се бира на период од 4 године, а мандат тече од 
дана ступања на дужност;

4. Рок за пријављивање на конкурс је 30 дана од дана објављи-
вања конкурса, а најкасније до 27.06.2022. године.

5. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату 
(име, презиме, адреса пребивалишта, контакт телефон). Неблаго-
времене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као 
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни 
одбор одбацује закључком.

6. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова сла-
ти поштом на адресу: Општина Нови Бечеј Жарка Зрењанина 
8, 23272 Нови Бечеј или лично предати на писарници Општине 
Нови Бечеј, са назнаком „ За Конкурс  за избор директора  Креа-
тивног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар“.

7. Ближе информације о конкурсу се могу добити од председ-
ник Комисије Валентине Влашкалин на телефон: 023/772-320, све 
време рока за подношење пријава за конкурс у времену од 8,30 до 
14,30 часова.

УПРАВНИ ОДБОР КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА 
„ХЕРТЕЛЕНДИ – БАЈИЋ“ БОЧАР

в.д. предсеник Управног одбора
Бојан Рашковић
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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.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27

Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142, 
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

676. Одлука о броју студената за упис у прву годину ос-
новних струковних студија, који се финансирају из 
буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим 
школама струковних студија, чији је оснивач Ауто-
номна покрајина Војводина, у школској 2022/2023. 
години 

677. Одлука о броју студената за упис у прву годину основ-
них струковних, академских и интегрисаних студија, 
који се финансирају из буџета Аутономне покрајине 
Војводине на факултетима у саставу Универзитета у 
Новом Саду, у школској 2022/2023. години 

678. Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер 
академских студија и докторских академских студија, 
који се финансирају из буџета Аутономне покрајине 
Војводине на факултетима у саставу Универзитета у 
Новом Саду, у школској 2022/2023. години 

679. Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за 
имплементацију електронске управе у органе, службе 
и управе Аутономне покрајине Војводине 

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

680. Правилник о школском календару за основне шко-
ле са седиштем на територији Аутономне покрајине 
Војводине за школску 2022/2023. годину;

681. Правилник о школском календару за средње школе са 
седиштем на територији Аутономне покрајине Војво-
дине за школску 2022/2023. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

682. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбе-
ничког комплета Русински језик 7, за седми разред 
основне школе, писан на русинском језику и писму;

683. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбе-
ника Географија 6, за шести разред основне школе, 
писан на румунском језику и писму;

 ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

684. Конкурс за стицање права коришћења знака „Најбоље 
из Војводине“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

685. Конкурс за расподелу средстава  из Годишњег програ-
ма мера за спровођење одгајивачког програма у АП 
Војводини у 2022. години;

УПРАВНИ ОДБОР КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА 
„ХЕРТЕЛЕНДИ-БАЈИЋ“ БОЧАР

686. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор 
директора Креативног центра „Хертеленди-Бајић“ 
Бочар са конкурсом за избор директора Креативног 
центра „Хертеленди-Бајић“ Бочар.
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