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435.                

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама (“Служ-
бени гласник РС”, број 42/91, 71/94 и 79/05) и Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите 
за смештај корисника Дом за душевно оболела лица “Чуруг” у Чу-
ругу (“Службени лист АПВ”, број 7/02), а у вези са чланом 53. став 
1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине (“Службени гласник РС”, број 99/09) и чланом 30. 
став 1. тачка 11. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске Одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, 
број 4/2010), у поступку разрешења директора установе социјал-
не заштите за смештај корисника Дом за душевно оболела лица 
“Чуруг” у Чуругу, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на се-
дници одржаној 21. јула 2010. године,   д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

МИОДРАГ МИЈАТОВИЋ, дипломирани правник из Сремске 
Каменице,  р а з р е ш а в а  с е  дужности директора установе 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за душевно оболела 
лица “Чуруг” у Чуругу, на коју је именован Решењем Извршног 
већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00942/2006 од 2. 
новембра 2006. године.

II
                                                        
 Ово Решењe објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”. 

Влада Аутономне Покрајине Војводине
          
Број:  022-00526/2010 
Нови Сад, 21. јула 2010. године 

Потпредседница 
Владе АП Војводине

АнаТоманова-Маканова,с.р.

436.

   На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама (“Служ-
бени гласник РС”, број 42/91, 71/94 и 79/05), члана 69б. став 12. 
Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигур-
ности грађана (“Службени гласник РС”, број 36/91, 79/91, 33/93, 
53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05) и 
Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за душевно оболе-
ла лица “Чуруг” у Чуругу (“Службени лист АПВ”, број 7/02), а у 
вези са чланом 53. став 1. тачка 4. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник РС”, 
број 99/09) и чланом 30. став 1. тачка 11 и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-

не (“Службени лист АПВ”, број 4/2010), у поступку именовања 
вршиоца дужности директора установе социјалне заштите за 
смештај корисника Дом за душевно оболела лица “Чуруг” у Чуру-
гу, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
21. јула 2010. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

   МИРКО ЈАНКЕЛИЋ, дипломирани социјални радник из Ки-
кинде     и м е н у ј е   с е  за вршиоца дужности директора установе 
социјалне заштите за смештај корисника Дом за душевно оболела 
лица “Чуруг” у Чуругу, на период до годину дана.

II

 Ово Решењe објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”. 

Влада Аутономне Покрајине Војводине
          
Број:  022-00527/2010
Нови Сад, 21. јула 2010. године

Потпредседница 
Владе АП Војводине

АнаТоманова-Маканова,с.р.

437.

 На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 107/2005 и 72/09 
– други закон), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању 
Опште болнице Врбас, Врбас, услед поделе Здравственог центра 
«Вељко Влаховић» Врбас (“Службени лист АП Војводине, број 
19/07) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске Oдлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АП Војво-
дине”, број 4/2010),      Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 21. јула 2010. године,    д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

 ПЕТАР ГРЕГОРИНСКИ, дипломирани економиста,  р а з р е ш 
а в а  се   дужности вршиоца дужности директора Опште болни-
це Врбас, Врбас, на коју је именован Решењем Владе Аутономне 
Покрајине Војводине, број: 022-00669/2009 од 23. децембра  2009. 
године, због истека мандата.

II

 Ово Решењe објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”. 
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Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број:  022-00528/2010
Нови Сад, 21. јула 2010. године 

Потпредседница 
Владе АП Војводине

АнаТоманова-Маканова,с.р.

438.

 На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 107/2005 и 72/09 
– други закон), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању 
Опште болнице Врбас, Врбас, услед поделе Здравственог центра 
«Вељко Влаховић» Врбас (“Службени лист АП Војводине, број 
19/07) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске Одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АП Војво-
дине”, број 4/2010),     Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 21. јула 2010. године,   д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

 ПЕТАР ГРЕГОРИНСКИ, дипломирани економиста, 
 и м е н у ј е   с е    за директора Опште болнице Врбас, Врбас,  на 
период од четири године.

II

   Ово Решењe објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”. 

Влада Аутономне Покрајине Војводине
   
Број:  022-00529/2010
Нови Сад, 21. јула 2010. године 

Потпредседница 
Владе АП Војводине

АнаТоманова-Маканова,с.р.

439.

 На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 
центра, Нови Сад (“Службени лист АП Војводине”, број 13/2010), 
члана 33. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске Одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АП 
Војводине», број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној  21. јула 2010. године,   д о н е л а    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Едукативног центра за обуке у 
професионалним и радним вештинама, Нови Сад, коју је донео 
Управни одбор Едукативног центра, Нови Сад, на седници одр-
жаној 15. јула 2010. године.

II

 Ово Решењe објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”. 

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број:  022-00475/2010
Нови Сад, 21. јула 2010. године

Потпредседница 
Владе АП Војводине

АнаТоманова-Маканова,с.р

440.

 На основу  члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске Одлуке 
о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе (‘’Службе-
ни лист АПВ’’, број: 2/10) и члана 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 21.jula 2010. године,  
д о н  е л а    ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

 I

 Даје се сагласност на Измене Финансијског плана прихода и 
расхода Покрајинског завода за заштиту природе за период 01.04.-
31.12.2010. године.

II

 Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број:  402-00056/2010
Нови Сад, 21. јула 2010. године

Потпредседница 
Владе АП Војводине

АнаТоманова-Маканова,с.р.

441.

 На основу члана 5. став 1. Правилника о сталним судским ту-
мачима (“Службени гласник РС”, број 35/2010), а у вези са чла-
ном 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине (“Сл.гласник РС”, број 99/09) и чланом 53. Покрајинске 
скупштинске oдлуке о покрајинској управи (“Сл.лист АПВ” број 
04/2010), по расписаном Огласу за постављање сталних судских 
тумача за подручје судова на територији АП Војводине, број:101-
74-00122/2009, који је објављен дана 23.12.2009.год. у “Службе-
ном листу АПВ” број 20/09 и у листу “Дневник”, покрајински 
секретар за прописе, управу и националне заједнице, д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Аријана (Милица) Колунџић, професор руског језика и књи-
жевности из Раковца, Беочински пут бб, поставља се за сталног 
судског преводиоца за руски језик за подручје Вишег суда у Су-
ботици. 

 Покрајински секретаријат за прописе, управу и 
националне заједнице

Број: 101-74-00017/2010-05
Дана 20.07.2010. године

Покрајински секретар
                                         Mgr. Deli Andor

             мр Андор Дели, с.р.

442.

 На основу члана 5. став 1. Правилника о сталним судским ту-
мачима („Службени гласник РС”, број 35/2010), а у вези са чла-
ном 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине 
Војводине („Сл.гласник РС”, број 99/09) и чланом 53. Покрајин-
ске скупштинске oдлуке о покрајинској управи (“Сл.лист АПВ” 
број 04/2010), по расписаном Огласу за постављање сталних суд-
ских тумача за подручје Вишег суда у Новом Саду, број:101-74-
00044/2010, који је објављен дана 02.06.2010.год. у “Службеном 
листу АПВ” број 10/2010 и у листу “Дневник”, покрајински секре-
тар за прописе, управу и националне заједнице, д о н о с и
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РЕШЕЊЕ

 Анкица (Андрија) Јукић-Мандић, дипломирани правник из 
Новог Сада, Цара Душана 61/26, поставља се за сталног судског 
преводиоца за хрватски језик за подручје Вишег суда у Новом 
Саду.

Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне 
мањине

Број: 101-74-00045/2010 
Дана: 01.07.2010. године

        Покрајински секретар
 Mgr. Deli Andor

             мр Андор Дели, с.р.

443.

 На основу члана 5. став 1. Правилника о сталним судским ту-
мачима („Службени гласник РС”, број 35/2010), а у вези са чла-
ном 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине (“Сл.гласник РС”, број 99/09) и чланом 53. Покрајинске 
скупштинске oдлуке о покрајинској управи (“Сл.лист АПВ” број 
04/2010), по расписаном Огласу за постављање сталних судских 
тумача за подручје судова на територији АП Војводине, број:101-
74-00122/2009, који је објављен дана 23.12.2009.год. у “Службе-
ном листу АПВ” број 20/09 и у листу “Дневник”, покрајински 
секретар за прописе, управу и националне заједнице, д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Ана (Јанош) Пап, дипломирани филолог грчког језика и књи-
жевности из Панчева, Марка Кулића 26, поставља се за сталног 
судског преводиоца за грчки језик за подручје Вишег суда у Пан-
чеву.

Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне 
заједнице

Број: 101-74-00025/2010-05
Дана 20.07.2010. године

Покрајински секретар
 Mgr. Deli Andor

 мр Андор Дели, с.р.

444.

 На основу члана 5. став 1. Правилника о сталним судским ту-
мачима (“Службени гласник РС”, број 35/2010), а у вези са чла-
ном 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине 
Војводине (“Сл.гласник РС”, број 99/09) и чланом 53. Покрајинске 
скупштинске oдлуке о покрајинској управи (“Сл.лист АПВ” број 
04/2010), по расписаном Огласу за постављање сталних судских 
тумача за подручје судова на територији АП Војводине, број:101-
74-00122/2009, који је објављен дана 23.12.2009.год. у “Службе-
ном листу АПВ” број 20/09 и у листу “Дневник”, покрајински 
секретар за прописе, управу и националне заједнице, д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Ана (Миомир) Станојевић, професор физичког васпитања из Но-
вог Сада, Железничка 4, поставља се за сталног судског преводи-
оца за грчки језик за подручје Вишег суда у Новом Саду.

Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне 
заједнице

Број: 101-74-00027/2010-05
Дана 20.07.2010. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor

 мр Андор Дели, с.р.

445.
 На основу члана 3. Одлуке о додели буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за прописе, управу и национал-
не мањине за дотације организацијама етничких заједница, 
Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне зајед-
нице расписује 

К О Н К У Р С
зА СУфиНАНСиРАЊЕ ПРОјЕКАТА

ОчУВАЊА и НЕГОВАЊА МЕђУНАциОНАлНЕ 
ТОлЕРАНцијЕ У ВОјВОДиНи  

 Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката и актив-
ности које за циљ имају очување и неговање међунационалне то-
леранције у Војводини у 2010. години, у оквиру пројекта „Афир-
мација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.

I. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

 Конкурс се расписује на укупан износ од  11.761.000,00 дина-
ра.

II. УСЛОВИ КОНКУРСА

 Рок за подношење пријава  16. август 2010. године.

• На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована прав-
на лица – организације, удружења и асоцијације са седиш-
тем на територији Аутономне Покрајине Војводине, чија се 
делатност заснива на очувању међунационалне толеранције, 
односно организације, удружења и асоцијације чији пројекти 
су усмерени на очување и неговање међунационалне толе-
ранције у Аутономној Покрајини Војводини;

• Приликом одлучивања о додели средстава процењиваће се 
обим и значај поднетог предлога пројекта, односно манифес-
тације, начин реализације и конкретни ефекти које ће проје-
кат или манифестација остварити;

• Приликом одлучивања о додели средстава предност ће имати 
они пројекти, односно манифестације, који се односе на раз-
вијање, очување и неговање духа међунационалне толеран-
ције код младих;

• Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете 
од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет 
Конкурса;

• Неће се узимати у разматрање пријаве од стране подносилаца 
којима су додељена средства по основу претходних конкурса 
Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по тим кон-
курсима;

• 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;

• Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;
• Против ових одлука Секретаријата не може се уложити прав-

ни лек;
• Пријаве и приложена документација се подносиоцима не 

враћају.

III. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

• Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Се-
кретаријата. Конкурсна документација се може преузети од 
02. августа 2010. године у просторијама Секретаријата или на 
wеб адреси www.puma.vojvodina.gov.rs

• Уз пријаву се обавезно подноси :
1. Званичан доказ о регистрацији организације;
2. Потврда о пореском идентификационом броју (ПИБ);
3. Званичан доказ о отвореном рачуну у банци (Уговор са 

банком и сл.).

• Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на је-
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зику националне заједнице који је у службеној употреби у 
Аутономној Покрајини Војводини;

• Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајин-
ских органа управе у Новом Саду (зграда Владе АПВ) или се 
упућују поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за прописе, управу и 
националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михаила Пупина 16. 
ЗА КОНКУРС

 Резултати конкурса се објављују на званичној wеб адреси Се-
кретаријата и у „Службеном листу АПВ“.

Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне 
заједнице

Број: 101-401-01659/2010
Дана: 02.август 2010.г.

Покрајински секретар
 Mgr. Deli Andor

 мр Андор Дели,с.р.

446.

 На основу члана 71. тачка 4. Закона о утврђивању надлежности 
АП Војводине (‘’Сл. гласник РС’’ број 99/2009) и Закона о геолош-
ким истраживањима (‘’Сл. гласник РС’’ број 44/2009)

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И 

МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ
расписује 

КОНКУРС

зА изБОР изВОђАчА и НОСилАцА иСТРАжиВАЊА ПО 
ПРОјЕКТиМА и СТУДијАМА ОСНОВНих ГЕОлОШКих 

иСТРАжиВАЊА КОји ћЕ СЕ фиНАНСиРАТи из 
БУџЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАјиНЕ ВОјВОДиНЕ 

У 2010. ГОДиНи

 Предмет уступања је извођење геолошких истражних радо-
ва одређених Уредбом о утврђивању Програма геолошких ис-
тражних радова за 2010. годину (‘’Службени гласник Републике 
Србије’’број  36/10)

I. ОПШТА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

1. Карта подлоге терцијара Војводине 1:300 000;
2. Геолошки услови рационалног планирања, коришћења и 

заштите простора АП Војводине.     

II. ОСНОВНА ИСТРАЖИВАЊА ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА

1. Хидрогеолошка истраживања 

1.1. Израда дигитализованих хидрогеолошких подло-
га базираних на аналитичкој студији стања истра-
жености подручја јужног Баната са припремом за 
увођење у ГеолИСС – подсистем за АП Војводину;  

1.2. Стање и перспективе коришћења лековитих вода 
Војводине у функцији развоја бањског туризма;

1.3. Оцена стања резерви и ресурса подземних вода на 
територији АП Војводине. 

2.  Инжењерскогеолошка истраживања

2.1. Прогнозна оцена ризика процеса нестабилности и 
стабилности косина дуж водних   токова у условима 
поплавних таласа за територију Војводине;

2.2. Суфозија и влажење терена изграђених од лесних 
седимената и њихов утицај на објекте. 

 3. Истраживање минералних сировина 

 3.1. Квартарне творевине Војводине као носиоци ле-
жишта грађевинских материјала;

 3.2. Минералне сировине у наносним творевинама Вр-
шца и околине;

 3.3. Стање и перспективе развоја сировинске базе не-
традиционалних минералних сировина на подручју 
АП Војводине и могућност њихове примене у орган-
ској пољопривредној производњи. 

III.   ГЕОЕКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

1. Лимногеолошка истраживања на подручју специјалног 
резервата природе “Стари Бегеј-Царска бара” у циљу 
заштите животне средине;

2. Утврђивање нултог нивоа садржаја токсичних и других 
елемената у животној средини и поремећаја природне 
равнотеже око индустријских објеката на територији АП 
Војводине; 

3. Еколошко-геохемијски статус Фрушке горе са аспекта 
природне радиоактивности  и других токсичних елеме-
ната.

    
IV. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И РАЗВОЈ ГЕОЛОШКОГ 

ИНФОРМАЦИОНОГ   СИСТЕМА СРБИЈЕ
 – ПОДСИСТЕМ ЗА АП ВОЈВОДИНУ

1. Унос геолошких података фонда геолошке документа-
ције Покрајинског секретаријата за енергетику и мине-
ралне сировине у форму Геолошког информационог сис-
тема;

2. База података геонаслеђа АП Војводине.

V. ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ  

1. Израдa других пројеката и студија из области основних 
геолошких истраживања.

Завршетак реализације Програма геолошких истражних радо-
ва за 2010. годину је 30. новембар 2010. године.

Средства за финансирање основних геолошких истраживања 
на територији Аутономне покрајине Војводине у 2010. години 
обезбеђена су из средстава текуће буџетске резерве Републике 
Србије, Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 
05 Број 401-1905/2010 од 18. марта 2010. године. 

Уз пријаву на конкурс подносе се докази о испуњености ус-
лова у складу са чланом 12.  и чланом 16. Закона о геолошким 
истраживањима и пројекат, односно анекс пројекта,  израђен у 
складу са Законом о геолошким истраживањима („Службени гла-
сник РС”бр.44/95 и 101/05) и Правилником о садржини пројеката 
геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких 
истраживања („Службени гласник РС”број 51/96).

Уступање извођења радова обавиће се под условима одређеним 
Правилником о утврђивању критеријума и услова за уступање из-
вођења геолошких истражних радова и доделу средстава за из-
вођење тих радова („Службени гласник РС”број 51/96).

Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 8 дана од дана 
објављивања.

Избор пројеката и извођача радова обавиће се у року од 15 дана 
по истеку конкурсног рока. Пријаве које не испуњавају захтеве 
конкурса, као и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве 
се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за енергети-
ку и минералне сировине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 
Нови Сад, са назнаком „Конкурс за основна геолошка истражи-
вања”.

Контакт телефон је  021/ 487-4495 – Сектор за минералне си-
ровине.
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447.

 На основу одредбе члана 35. став 2. тачка 1. и одредбе члана 
166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(″Службени гласник РС″, број: 72/2009), и чланова 22, 51. став 
4. и 52. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи ("Службени лист АПВ", број: 21/2002 - пречишћен текст, 
16/2008 и 18/2009- промена назива акта) покрајински секретар за 
образовање донео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Привременом Школском одбору Основне школе „Предраг 

Кожић“ у Дубовцу именованом Решењем Покрајинског секрета-
ријата за образовање, број: 106-614-00001/2010-03/I од 22. фебру-
ара 2010. године престао је мандат именовањем чланова Школ-
ског одбора од стране Скупштине општине Ковин.  

2. Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Покрајински секретаријат за образовање

 Број: 106-614-00001/2010-03
Дана: 22. јула 2010. год.

Покрајински секретар
Др јегеш золтан,с.р.  
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Издавач:Покрајински секретаријат за прописе,управу и националне мањине.Одговорни уредник: Ксенија Јовановић. Тел.021 487 40 00. 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

Редни број Предмет Страна

ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати  /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад 

ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати  /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад 

Редни број Предмет Страна

С А Д Р ж А ј

ВлАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАјиНЕ ВОјВОДиНЕ

435. Решење о разрешењу дужности директора устано-
ве социјалне заштите за смештај корисника Дом за 
душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу;

436. Решење о именовању вршиоца дужности директо-
ра установе социјалне заштите за смештај корисни-
ка Дом за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуру-
гу;

437. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности 
директора Опште болнице Врбас, Врбас;

438. Решење о именовању директора Опште болнице 
Врбас, Врбас;

439. Решење о давању сагласности на Статут Едукати-
вног центра за обуке у професионалним и радним 
вештинама, Нови Сад;

440. Решење о давању сагласности на Измене Финан-
сијског плана прихода и расхода Покрајинског заво-
да за заштиту природе за период 01.04.-31.12.2010. 
године.

ПОКРАјиНСКи СЕКРЕТАРијАТ зА ПРОПиСЕ, 
УПРАВУ и НАциОНАлНЕ зАјЕДНицЕ

441. Решење о постављењу за сталног судског преводи-
оца за руски језик;

442. Решење о постављењу за сталног судског преводи-
оца за хрватски језик;

443. Решење о постављењу за сталног судског преводи-
оца за грчки језик;

444. Решење о постављењу за сталног судског преводи-
оца за грчки језик;

445. Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и не-
говања међунационалне толеранције у Војводини.

ПОКРАјиНСКи СЕКРЕТАРијАТ зА ЕНЕРГЕТиКУ и 
МиНЕРАлНЕ СиРОВиНЕ

446. Конкурс за избор извођача и носилаца истражи-
вања по пројектима и студијама основних геолош-
ких истраживања који ће се финансирати из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине у 2010. години.

ПОКРАјиНСКи СЕКРЕТАРијАТ зА ОБРАзОВАЊЕ 

447. Решење о престанку мандата привременом Школском 
одбору Основне школе „Предраг Кожић“ у Ду-
бовцу.
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