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314.

На основу члана 32. тачка 13, чл. 35. и 36. став 2. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези са чланом 61. Закона о јавној својини 
(„Сл.гласник РС”, број: 72/2011, 88/2013 и 105/2014), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 22. априла  2015. го-
дине, д о н е л а   ј е

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПРИКЉУЧКА 

ЗА ПРИЈЕМ ТВ СИГНАЛА ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се право на коришћење прикључка за 
пријем ТВ сигнала у згради Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине (у даљем тексту: Скупштина АПВ) и Покрајинске вла-
де, за службене потребе изабраних, именованих, постављених и 
запослених лица (у даљем тексту: запослени) у Скупштини АПВ, 
Покрајинској влади, покрајинским секретаријатима, Секрета-
ријату Покрајинске владе, управама и службама које оснивају 
Скупштинa АПВ и Покрајинска влада (у даљем тексту: покрајин-
ски органи).

Члан 2.

Право на коришћење пријема ТВ сигнала имају:

- председник Скупштине АПВ;
- председник Покрајинске владе;
- потпредседник Скупштине АПВ;
- потпредседник Покрајинске владе;
- генерални секретар Скупштине АПВ;
- покрајински секретар;
- секретар Покрајинске владе;
- шеф Кабинета председника Скупштине АПВ; 
- шеф Кабинета председника Покрајинске владе;
- директор управе, службе и управне организације.

Члан 3.

Осим лица наведених у члану 2, право на коришћење ТВ сигна-
ла имају запослени у Скупштини АПВ и Покрајинској влади, 
чије се радно место налази на главном и службеном улазу зграде 
Скупштине, главном улазу зграде Покрајинске владе и у просто-
рији за возаче у згради Покрајинске владе.

Члан 4.

Право на коришћење два ТВ сигнала у Клубу посланика у згра-
ди Скупштине имају и сви покрајински органи који организују 
друштвене догађаје и скупове у Клубу посланика, као и Синди-
кална организација покрајинских органа и остали органи који 
организују неки скуп у Клубу посланика у згради Скупштине. 

Члан 5.

 Корисници из члана 2. ове oдлуке имају право да обез-
беде један додатни прикључак за ТВ сигнал у свом органу за за-
посленог чији посао обухвата информисање путем радио и теле-
визијског медија.   

Члан 6.

Пријем ТВ сигнала ће бити омогућен опремом кабловског опе-
ратера изабраног у поступку јавне набавке који спроводи Управа 
за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту Уп-
рава).

Члан 7.

Списак домаћих и страних ТВ канала оператера с којим је за-
кључен уговор, као и упутство за коришћење биће достављено 
корисницима из члана 2,3 и 4.

Члан 8.

Прикључење и кратку обуку за пријем ТВ сигнала обавља Сек-
тор за информационе технологије у Управи, заједно са запослени-
ма изабраног оператера на основу писменог захтева руководиоца 
покрајинског органа, а у складу са уговором који је закључен са 
оператером за испоруку ТВ сигнала.

Члан 9.

Управа води евиденцију о корисницима за сваки покрајински 
орган. 

Члан 10.

По престанку потребе за пријемом ТВ сигнала, корисник ТВ 
сигнала је дужан да обавести Управу, како би се раскинуо уговор 
са изабраним оператером и прекинуло достављање рачуна и оба-
веза плаћања за наведену услугу. 

Члан 11.

О спровођењу овe одлуке стара се Управа. 

Члан 12.

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 642-1/2015 
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.
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315.

На основу члана 16. став 1. и 4. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Јавном предузећу „Војводинашуме” („Службени лист АПВ”, 
број: 4/13) и чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/2014), на 
предлог Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство, 

Покрајинска влада, на седници одржаној 22. априла 2015. годи-
не, д о н е л а  ј е

О Д Л У К У 

I

 Приступа се спровођењу јавног конкурса за именовање дирек-
тора Јавног предузећа „Војводинашуме”, Петроварадин. 

II

 Јавни конкурс ће спровести Комисија за именовања Покрајин-
ске владе, у складу са Законом о јавним предузећима  („Служ-
бени гласник РС”, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење 
и 44/2014 – др. закон), Покрајинском скупштинском одлуком о 
Јавном предузећу „Војводинашуме” („Службени лист АПВ”, 
број:4/2013) и Правилником о мерилима за именовање директора 
јавног предузећа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина 
(„Службени лист АПВ”, број:13/15).

III

 Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 023-33/2015 
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

316.

На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/14) и члана 6. става 1 Покрајинске скупштинске 
одлуке о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ”, број 37/14),
 Покрајинска влада,  на седници  одржаној  22. априла 2015. го-
дине,    д о н е л а   ј е
 

Р Е Ш Е Њ Е

I

МАЈА ЛАУШЕВИЋ  р а з р е ш а в а се дужности заменика 
правобраниоца Аутономне покрајине Војводине.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-85/2015             
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

317.

На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014),  

Покрајинска влада, на седници одржаној 22. априла 2015. годи-
не, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Спо-
мен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду:

• др Саша Брајевић, председник, доцент Филозофског факул-
тета у Београду,

• Милан Исаковић, представник породице Павла Бељанског,
• Ирма Ланг, историчарка уметности, директорка-кустос у 

Галерији „Милан Коњовић” у Сомбору,
• Александра Довијаров, дипл. правница,
• Петар Улић, дипл. инжењер,
• Веселинка Паклар, дипл. правница, секретарка у Спомен 

збирци Павла Бељанског,
• Милица Орловић, историчарка уметности, кустос-педагог 

у Спомен-збирци Павла Бељанског.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-49/2015 
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

318.

 На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014),  
 Покрајинска влада, на седници одржаној 22. априла 2015. годи-
не, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Именују се чланови Управног одбора Спомен-збирке Павла 
Бељанског у Новом Саду, на период од четири године:

• Ирма Ланг, председница, историчарка уметности,
• др Игор Борозан, историчар уметности,
• Милан Исаковић, представник породице Павла Бељанског,
• Петар Улић, дипл. инжењер,
• Александра Довијаров, дипл. правница,
• Јасмина Јакшић, кустос,
• Веселинка Паклар, дипл. правница, секретарка у 
Спомен-збирци Павла Бељанског.

II

 Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-200/2015 
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

319.

На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 22. априла 2015. годи-
не, д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Спо-
мен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду:

• Весна Марицки-Остојић, председница, саветница у Секто-
ру за заштиту културне баштине Министарства културе,

• Мр Љиљана Лаиновић, физичарка,
• Иван Бркљач, чувар – координатор у Спомен збирци Павла 

Бељанског.

II

 Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-50/2015 
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

320.

На основу члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број 37/2014),  

Покрајинска влада, на седници одржаној 22. априла 2015. годи-
не, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именују се чланови Надзорног одбора Спомен-збирке Павла 
Бељанског у Новом Саду, на период од четири године:

• Весна Марицки-Остојић, председница, саветница у Секто-
ру за заштиту културне баштине Министарства културе,

• мр Љиљана Лаиновић, физичарка,
• Иван Бркљач, чувар – координатор у Спомен збирци Павла 

Бељанског.

II

 Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-199/2015 
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

321.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010) и члана 32. тачка 
12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014),  

Покрајинска влада, на седници одржаној 22. априла 2015. годи-
не, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Музеја 
Војводине у Новом Саду:

• др Бранка Кулић, председница, историчарка уметности,
• мр Драган Јовановић, археолог,
• Дарко Крчмар, дипл. политиколог за међународне односе,
• Саша Љевар, професор историје,
• Золтан Девавари, професор историје,
• Снежана Добрић, историчарка, кустос,
• Мр Јован Коледин, археолог, виши кустос.

II

 Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-47/2015 
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

322.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске oдлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, брoj 18/2010) и члана 32. тачка 
12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014),  

Покрајинска влада, на седници одржаној 22. априла 2015. годи-
не, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именују се чланови Управног одбора Музеја Војводине у Но-
вом Саду, на период од четири године:

• др Бранка Кулић, председница, историчарка уметности,
• мр Драган Јовановић, археолог,
• Дарко Крчмар, дипл. политиколог за међународне односе,
• Саша Љевар, професор историје,
• Атила Пфајфер, историчар,
• Снежана Добрић, историчарка, кустос,
• Мр Јован Коледин, археолог, виши кустос.
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II

 Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-201/2015             
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

323.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010) и члана 32. тачка 
12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014),  

Покрајинска влада, на седници одржаној 22. априла 2015. годи-
не, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Музеја 
Војводине у Новом Саду:

• Маријана Пујин, председница, дипл. правница,
• Александра Дицков, дипл. економисткиња,
• Љубица Отић, музејска саветница - историчарка.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-48/2015 
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

324.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске oдлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, брoj 18/2010) и члана 32. тачка 
12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014),  

Покрајинска влада, на седници одржаној 22. априла 2015. годи-
не, д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Именују се чланови Надзорног одбора Музеја Војводине у Но-
вом Саду, на период од четири године:

• Синиша Јокић, председник, историчар,
• Александра Дицков, дипл. економисткиња,
• Љубица Отић, историчарка.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-198/2015 
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

325.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у 
вези са Одлуком о оснивању Завода за трансфузију крви Војво-
дине („Службени лист АПВ”, број 22/10) и члана 32. тачка 9. и 12, 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14)
 Покрајинска влада, на седници одржаној  22. априла  2015. го-
дине, д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I

 ДР ЈАСМИНА ЂОРЂЕВ, докторка медицине, специјалист-
киња интерне медицине, из Зрењанина, разрешава се дужности 
председнице Управног одбора Завода за трансфузију крви Војво-
дине, на коју је именована Решењем Владе Аутономне Покраји-
не Војводине, број: 022-82/2012 од 8. фебруара 2012. године, као 
представница оснивача.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-264/2015 
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

326.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у 
вези са Одлуком о оснивању Завода за трансфузију крви Војво-
дине („Службени лист АПВ”, број 22/10) и члана 32. тачка 9. и 12, 
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14)

Покрајинска влада, на седници одржаној  22. априла  2015. го-
дине, д  о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I

ДР СНЕЖАНА ЂИНОВИЋ, докторка медицине, специјалист-
киња медицине рада, Дом здравља „ Др Бошко Вребалов″ из 
Зрењанина, именује се за председницу Управног одбора Завода 
за трансфузију крви Војводине, као представницa оснивача.
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-265/2015 
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

327.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у 
вези са Одлуком о оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ 
Зрењанин услед поделе Здравственог центра Зрењанин („Служ-
бени лист АПВ”, број 11/06) и члана 32. тачка 9. и 12, као и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/14) Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 22. априла 2015. године, д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Опште болнице 
„Ђорђе Јоановић“ Зрењанин:

Председница:
Биљана Глигић, дипл. економисткиња, из Зрењанина, пред-

ставница оснивача,

Члан:

Владимир Поповић, студент, из Зрењанина, представник осни-
вача.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-260/2015              
Нови Сад, 22. април 2015. године 

ПОТПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Мирослав Васин

328.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у 
вези са Одлуком о оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић” 
Зрењанин услед поделе Здравственог центра Зрењанин („Служ-
бени лист АПВ”, број 11/06) и члана 32. тачка 9. и 12, као и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/14) Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној  22. aприла  2015. године, д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, 
именују се:

Председница:
Светлана Детки, докторица медицине, специјалисткиња опште
медицине, Дом здравља „Др Бошко Вребалов″ Зрењанин, из 

Зрењанина, као представница оснивача,

Члан:

Јовица Радић, економиста, Предшколска установа Зрењанин, 
из Зрењанина, као представник оснивача.

II

 Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-261/2015              
Нови Сад, 22. април 2015. године 

ПОТПРЕДСЕДНИК 
Покрајинске владе
Мирослав Васин

329.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 - други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12,  45/13 -други закон и 93/14), тачке II Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим уста-
новама које на подручју АП Војводине пружају болничку, спе-
цијалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02) и члана 32. тачка 9. као 
и члана 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 22. aприла 2015. годи-
не, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I

ДУШАНКА ТЕШИЋ, дипл. правница, из Зрењанина, разреша-
ва се дужности чланице Надзорног одбора Специјалне болнице 
за рехабилитацију „Русанда″ Меленци, на коју је именована Ре-
шењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-156/2012 
од 7. марта 2012. године, због одласка у пензију.       

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-266/2015            
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

330.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 - други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12,  45/13 -други закон и 93/14), тачке II Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим уста-
новама које на подручју АП Војводине пружају болничку, спе-
цијалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ″, бр. 8/02 и 11/02) и члана 32. тачка 9. као 
и члана 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 22. априла 2015. године, д о н е л а  ј е
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Р Е Ш Е Њ E 

I

ДР БРАНИСЛАВ ЈАЊИЋ, доктор медицине, специјалиста фи-
зикалне медицине и рехабилитације, из Зрењанина, именује се за 
члана Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Русанда″ Меленци, из реда запослених.       

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-267/2015 
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

331.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у 
вези са Одлуком о оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ 
Зрењанин услед поделе Здравственог центра Зрењанин („Служ-
бени лист АПВ”, број 11/06) и члана 32. тачка 9. и 12, као и члана 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/14)

Покрајинска влада, на седници одржаној 22. априла 2015. годи-
не, д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Опште болнице 
„Ђорђе Јоановић“ Зрењанин:

Председница:
Биљана Глигић, дипл. економисткиња, из Зрењанина, пред-

ставница оснивача,

Члан:

Владимир Поповић, студент, из Зрењанина, представник осни-
вача.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-260/2015 
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

332.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 107/05, 72/09 – други 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у 
вези са Одлуком о оснивању Опште болнице „Ђорђе Јоановић” 
Зрењанин услед поделе Здравственог центра Зрењанин („Служ-
бени лист АПВ”, број 11/06) и члана 32. тачка 9. и 12, као и члана 

36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/14)

Покрајинска влада, на седници одржаној  22. aприла  2015. го-
дине, д о н е л а  ј е 

Р Е Ш Е Њ E 

I

У Управни одбор Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, 
именују се:

Председница:
Светлана Детки, докторица медицине, специјалисткиња опште
медицине, Дом здравља „Др Бошко Вребалов″ Зрењанин, из 

Зрењанина, као представница оснивача,

Члан:

Јовица Радић, економиста, Предшколска установа Зрењанин, 
из Зрењанина, као представник оснивача.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-261/2015 
Нови Сад, 22. април 2015. године 

Потпредседник
Покрајинске владе

Мирослав Васин,с.р.

333.

 На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средста-
ва Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине - националне заједнице за финансирање и 
суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање 
квалитета ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војво-
дини („Службени лист АПВ“, бр. 16/15) а у вези са Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, бр. 53/14 и 54/14 – 
испр.), 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице расписује 

КОНКУРС
 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, СУФИНАНСИРАЊЕ И 

РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ПРОГРАМСКИХ 
АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА ЗА ПОДИЗАЊЕ 

КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА У  АУТОНОМНОЈ  
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат) ће, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Служ-
бени лист АПВ“, бр. 53/14 и 54/14-испр.) као и финансијским 
планом Секретаријата  за буџетску 2015. годину, финансирати, 
суфинансирати и рефундирати трошкове  програмских актив-
ности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у 
Аутономној покрајини Војводини (у даљем тексту: АП Војводи-
на). Укупна средства предвиђена за доделу по Конкурсу износе 
2.850.000,00 динара. 

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета АП Војводине за 2015. годину. 

Право учествовања на Конкурсу имају установе ученичког 
стандарда – домови ученика средњих школа, школе са домом 
ученика, специјалне школе са домом ученика, ученички центри, 
ученичка одмаралишта и ученички културни центри на терито-
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рији АП Војводине чији је оснивач Република Србија односно АП 
Војводина. 

Наведена средства намењена су за:
• организовањe сусрета домова ученика у АП Војводини;
• реализацију програма и пројеката из области образовања и 

васпитања, културе, уметности, спорта;
• реализацију разних манифестација;
• увођење и одржавање HACCP и ISO стандарда у установа-

ма ученичког стандарда и 
• остваривање других програмских активности и пројеката у 

функцији подизања нивоа ученичког стандарда.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

I Расподела средстава врши се на основу следећих критерију-
ма:

• значај програмских активности односно пројеката за развој 
ученичког стандарда у АП Војводини;

• број учесника у програмским активностима и пројектима;
• степен развијености јединице локалне самоуправе на чијој 

територији се налази установа ученичког стандарда; 
• постојање других извора финансирања програмских актив-

ности односно  пројеката;
• успешна реализација додељених средстава из буџета АП 

Војводине претходних година са достављеним извештајем 
и доказима о наменском и законитом коришћењу буџетских 
средстава; 

• да програмска активност и пројекат може претежно реали-
зовати у текућој буџетској години и

• висина тражених средстава за реализацију програмских ак-
тивности  односно пројеката.   

II Подносилац пријаве, уз Пријаву, треба да приложи:

• фотокопију акта установе о упису у судски регистар код на-
длежног органа и

• фотокопију потврде о пореском идентификационом броју. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације.

Неће се узимати у разматрање непотпуне и неблаговремене 
пријаве. 

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Рок за подношење пријава на Конкурс је 30. април 2015. године. 

Захтеви се подносе на конкурсном обрасцу Секретаријата (јед-
на установа подноси само 1 конкурсни образац), који треба да 
буде оверен и потписан од стране овлашћеног лица подносиоца 
захтева. 

Пријаве са  потребном документацијом  се подносе на адресу:  
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-

ционалне мањине -националне заједнице – „Конкурс за ученички 
стандард у АП Војводини – програми и пројекти“

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад 
Образац пријаве се може преузети на званичној Web презен-

тацији Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине - националне заједнице: www.puma.
vojvodina.gov.rs од 22. априла 2015. године.

Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет презента-
цији Секретаријата.

 Покрајински секретар
 Nyilas Mihály
 (Михаљ Њилаш) 

334.

 На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средста-

ва Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине - националне заједнице за финансирање и 
суфинансирање набавке опреме за установе ученичког стандарда 
у Аутономној покрајини Војводинe („Службени лист АПВ“, бр. 
16/15), а у вези сa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист 
АПВ“, бр. 53/14 и 54/14 – испр.), 
 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат) расписује 

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 

НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА  УСТАНОВЕ УЧЕНИЧКОГ 
СТАНДАРДА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, бр. 53/14 и 
54/14-испр.) на посебном разделу Секретаријата за финансирање 
и суфинансирање набавке опреме за установе ученичког стандар-
да у АП Војводини, у износу од 14.250.000,00 динара. 

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 
2015. годину.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци захтева 
Корисници који имају право да учествују у расподели средста-

ва су домови ученика средњих школа, школе са домом ученика, 
специјалне школе са домом ученика, домови ученика средњих 
школа у оснивању, ученички центри, ученичка одмаралишта и 
ученички културни центри  на територији АП Војводине чији je 
оснивач Република Србија и АП Војводина.

2. Врста опреме
Корисници могу конкурисати за набавку:

• опреме за смештај ученика,
• опреме за домаћинство,
• опреме за образовање,
• рачунарске опреме,
• опреме за рекреацију,
• опреме за заштиту животне средине, 
• опреме за јавну безбедност,
• административне опреме и
• друге опреме која је у функцији побољшања квалитета ус-

луга смештаја и исхране као и васпитно-образовног рада у 
установи ученичког стандарда. 

Корисник може конкурисати највише до 3.000.000,00 динара.
Корисник је дужан да приликом набавке опреме поступа у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама (‘’Службени 
гласник РС ‘’, бр. 124/12 и 14/15).

3. Критеријуми расподеле средстава
Критеријуми расподеле средстава по Правилнику о додели 

буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за 
финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе уче-
ничког стандарда у Аутономној покрајини Војводини су: 

• значај опреме у омогућавању безбедног и квалитетног 
смештаја, боравка  као и исхране ученика у установама уче-
ничког стандарда;

• капацитет установа ученичког стандарда;
• степен развијености јединице локалне самоуправе на чијој 

територији се налази установа ученичког стандарда;
• постојање других извора финансирања набавке опреме;                 

;
• успешна реализација додељених средстава из буџета АП 

Војводине претходних година са достављеним извештајем 
и доказима о наменском и законитом коришћењу буџетских 
средстава; 

• набавка опреме која може претежно да се реализује у те-
кућој буџетској години и
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• висина тражених средстава за набавку опреме. 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви за доделу средстава подносе се на јединственом кон-
курсном обрасцу Секретаријата (једна установа подноси само 
један конкурсни образац). Комплетна конкурсна документација 
може се преузети од 22. априла 2015. године на web адреси Секре-
таријата www.puma.vojvodina.gov.rs

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински 
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањи-
не - националне заједнице са назнаком „Конкурс за ученички 
стандард у АП Војводини – опрема“, Булевар Михајла Пупина 
16, 21000 Нови Сад, или се подносе лично, предајом писарници 
покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде 
Покрајинске владе). 

Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа обавезна докумен-
тација:

• фотокопија потврде о упису у судски регистар установа 
ученичког стандарда , 

• фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и
• невезана понуда-предрачун за набавку опреме (калкулација 

набавке опреме).
Рок за подношење пријава на Конкурс је 15. мај 2015. године. 
Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-

треби, затражи додатну документацију и информације, односно 
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет презента-

цији Секретаријата. 
Заинтересована лица додатне информације у вези Конкурса 

могу добити у Секретаријату на телефон 021/487 4262 и 487 4614 

 Покрајински секретар
 Nyilas Mihály
 (Михаљ Њилаш) 
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 На основу члана 3. Правилника o додели буџетских средста-
ва покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице за финансирање и 
суфинансирање набавке опреме за школе основног  образовањa 
и васпитања и за школе средњег образовања на територији Aуто-
номне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 16/15), а у 
вези сa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, 
бр. 53/14 и 54/14 – испр.), 
 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат) расписује   
 

КОНКУРС  
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ 

ОПРЕМЕ ЗА ШКОЛЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА И ШКОЛЕ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 
2015. ГОДИНУ

 Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, бр. 53/14 
и 54/14 – испр.) и то: за финансирање и суфинансирање набавке 
опреме за школе основног образовања и васпитања на територији 
Аутономне покрајине Војводине у износу од 99.000.000,00 дина-
ра и за финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе 
средњег образовања на територији Аутономне покрајине Војво-
дине у износу од  46.000.000,00  динара.   
 Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 
2015. годину.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци захтева 
          
Корисници који имају право да учествују у расподели сред-

става су школе за основно образовање и васпитање и школе за 
средње образовање на територији Аутономне покрајине Војводи-
не чији je оснивач Република Србија, АП Војводина и јединицa 
локалне самоуправе.

Корисник може конкурисати највише до 1.500.000,00 динара.
Корисник је дужан да приликом набавке опреме поступа у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама (‘’Службени 
гласник РС ‘’, број 124/12 и 14/15).

2. Критеријуми расподеле средстава

Критеријуми расподеле средстава по Правилнику o додели 
буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице 
за финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе ос-
новног образовања и васпитања и школе средњег образовања на 
територији Аутономне покрајине Војводине су: 

1. значај планираног улагања у опрему у циљу подизања ква-
литета и модернизације извођења наставе,

2. неопходност опреме за организовање извођења наставе,
3. значај опреме у повећавању безбедности ученика у школа-

ма, 
4. број ученика у школи- број крајњих корисника,
5. степен развијености јединице локалне самоуправе на чијој 

територији се налази установа образовања и васпитања;
6. изузетан значај појединих средњих школа за грађане који 

живе на територији АП Војводине (школе одређене Одлу-
ком о одређивању средњих школа од изузетног значаја за 
Аутономну покрајину Војводину од 20. децембра 2005. го-
дине),

7. постојање других извора финансирања набавке опреме,
8. успешна реализација додељених средстава из буџета АП 

Војводине претходних година са достављеним извештајем 
и доказима о наменском и законитом коришћењу буџетских 
средстава,

9. набавка опреме која може претежно да се реализује у те-
кућој буџетској години и

10. висина и реалност тражених средстава за набавку опреме.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви за доделу средстава подносе се на јединственом кон-
курсном обрасцу Секретаријата (једна установа подноси само 
један конкурсни образац). Комплетна конкурсна документација 
може се преузети од 22. априла 2015. године на web адреси  Се-
кретаријата www.puma.vojvodina.gov.rs

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински се-
кретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице са назнаком ‘’За конкурс – за финанси-
рање и суфинансирање набавке опреме за  школе основног об-
разовања и васпитања и школе средњег образовања на терито-
рији АП Војводине за 2015. годину’’, Булевар Михајла Пупина 
16, 21000 Нови Сад, или се подносе лично, предајом писарници 
покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде 
Покрајинске владе). 

Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа обавезна докумен-
тација:

1) фотокопија потврде о упису у судски регистар установе об-
разовања,  

2) фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и
3) невезана понуда-предрачун за набавку опреме (калкулација 

набавке опреме).

Рок за подношење пријава на Конкурс је 15. мај 2015. године. 
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Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације, односно 
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет презента-
цији Секретаријата. 

Заинтересована лица додатне информације у вези са реализа-
цијом Конкурса могу добити у Секретаријату на телефон 021/487-
4614, 487- 4336 и 487- 4884.

 Покрајински секретар
 Nyilas Mihály
 (Михаљ Њилаш) 

336.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву мр Браниславе (Сте-
ван) Личен, магистра књижевних наука из Новог Сада, поднетом 
на Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје ви-
ших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-6/2014-02, 
објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у 
листу «Дневник» и на интернет страници овог секретаријата,  д о 
н о с и

РЕШЕЊЕ

 Мр Бранислава (Стеван) Личен, магистар књижвних наука из 
Новог Сада, Благоја Паровића 1, поставља се за сталног судског 
преводиоца за енглески језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, 

ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - 
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-44/2014-02 од  20.03.2015. године
  

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)
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 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, 
бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије 
број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 
и 54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Ђорђа (Владимир) 
Јанковића, професора енглеског језика и књижевности из Бачке 
Паланке, поднетом на Оглас за постављање сталних судских ту-
мача за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 
128-74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» 
бр. 48/2014, у листу «Дневник» и на интернет страници овог се-
кретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Ђорђе (Владимир) Јанковић, професор енглеског језика и књи-
жевности из Бачке Паланке, Бихаћка 19, поставља се за сталног 
судског преводиоца за енглески језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, 

ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - 
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-58/2014-02 од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

338.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Иване (Хрвоја) Швра-
ке, професора енглеског језика и књижевности из Новог Сада, 
поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача за 
подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-
74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 
48/2014, у листу «Дневник» и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Ивана (Хрвоја) Шврака, професор енглеског језика и књи-
жевности из Новог Сада, Др Светислава Касапиновића 33/45 по-
ставља се за сталног судског преводиоца за енглески језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, 

ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - 
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-52/2014-02 од  20.03.2015. године
 

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

339.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Војислава (Предраг) 
Јовановића, дипломираног филолога англисте-енглески језик 
и књижевност-мастер из Новог Сада, поднетом на Оглас за по-
стављање сталних судских тумача за подручје виших судова на 
територији АП Војводине, број: 128-74-6/2014-02, објављен дана 
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19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у листу «Дневник» 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Војислав (Предраг) Јовановић, дипломирани филолог англис-
та-енглески језик и књижевност из Новог Сада, Гогољева 23/24, 
поставља се за сталног судског преводиоца за енглески језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, 

ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - 
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-30/2014-02 од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

340.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, 
бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије 
број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 
и 54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Жељка (Живојин) 
Кувизића, дипломираног правника из Новог Сада, поднетом на 
Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје ви-
ших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-6/2014-02, 
објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у 
листу «Дневник» и на интернет страници овог секретаријата,  д о 
н о с и

РЕШЕЊЕ

Жељко (Живојин) Кувизић, дипломирани правник из Новог Сада, 
Устаничка 3, поставља се за сталног судског преводиоца за ен-
глески језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, 

ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - 
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-9/2014-02 од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

341.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Maje (Љубомир) Мр-
шић, професора енглеског језика и књижевности из Новог Сада, 

поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача за 
подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-
74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 
48/2014, у листу «Дневник» и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Маја (Љубомир) Мршић, професор енглеског језика и књижев-
ности из Новог Сада, Димитрија Аврамовића 13, поставља се за 
сталног судског преводиоца за енглески језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, 

ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - 
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-95/2014-02 од  20.03.2015. године
  

         Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

342.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, 
бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије 
број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 
и 54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Горана  (Милорад) 
Живановића, професора француског језика и књижевности из Но-
вог Сада, поднетом на Оглас за постављање сталних судских ту-
мача за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 
128-74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» 
бр. 48/2014, у листу «Дневник» и на интернет страници овог се-
кретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Горан (Милорад) Живановић, професор француског језика и 
књижевности из Новог Сада, Стражиловска 35, поставља се за 
сталног судског преводиоца за француски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-91/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

343.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
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54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Кристине  (Звонимир) 
Копрившек, професора француског језика и књижевности из Но-
вог Сада, поднетом на Оглас за постављање сталних судских ту-
мача за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 
128-74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» 
бр. 48/2014, у листу «Дневник» и на интернет страници овог се-
кретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Кристина (Звонимир) Копрившек, професор француског језика 
и књижевности из Новог Сада, Војводе Шупљикца 28, поставља 
се за сталног судског преводиоца за француски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-56/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

344.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Марка  (Милан) Дрче, 
професора француског језика и књижевности из Новог Сада, 
поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача за 
подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-
74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 
48/2014, у листу «Дневник» и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Марко (Милан) Дрча, професор француског језика и књижев-
ности из Новог Сада, Војводе Достојевског 14/69, поставља се за 
сталног судског преводиоца за француски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-43/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

345.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, 

бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије 
број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 
и 54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Милице (Зоран) 
Видић, дипломираног филолога-романисте из Руме, поднетом 
на Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје 
виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-6/2014-
02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у 
листу «Дневник» и на интернет страници овог секретаријата,  д о 
н о с и

РЕШЕЊЕ

 Милица (Зоран) Видић, дипломираног филолога-романисте 
из Руме, Вељка Дугошевића 207, поставља се за сталног судског 
преводиоца за француски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-109/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

346.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Мате (Мијо) Грозни-
ца, дипломираног инжењера саобраћа из Голубинаца, поднетом 
на Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје ви-
ших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-6/2014-02, 
објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у 
листу «Дневник» и на интернет страници овог секретаријата,  д о 
н о с и

РЕШЕЊЕ

 Мато (Мијо) Грозница, дипломирани инжењер саобраћаја из 
Голубинаца, Гробљанска 125, поставља се за сталног судског пре-
водиоца за хрватски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-72/2014-02  од  20.03.2015. године
 

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

347.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, бр. 
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99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Марине  (Милорад) 
Тинтор Поповић, професора италијанског језика и књижевности 
из Сремске Митровице, поднетом на Оглас за постављање стал-
них судских тумача за подручје виших судова на територији АП 
Војводине, број: 128-74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у 
«Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у листу «Дневник» и на интернет 
страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Марина (Милорад) Тинтор Поповић, професор италијанског 
језика и књижевности из Сремске Митровице, Променада 33/12, 
поставља се за сталног судског преводиоца за италијански језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-24/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

348.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, 
бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије 
број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 
и 54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Тијане  (Љубинко) 
Штерић, дипломираног филолога из Старе Пазове, поднетом на 
Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје ви-
ших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-6/2014-02, 
објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у 
листу «Дневник» и на интернет страници овог секретаријата,  д о 
н о с и

РЕШЕЊЕ

 Тијана (Љубинко) Штерић, дипломирани филолог из Старе 
Пазове, Милоша Црњанског 13, поставља се за сталног судског 
преводиоца за италијански језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-14/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

349.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 

РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Вере  (Иван) Ђукић, 
дипломираног инжењера електротехнике из Новог Сада, подне-
том на Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје 
виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-6/2014-
02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у 
листу «Дневник» и на интернет страници овог секретаријата,  д о 
н о с и

РЕШЕЊЕ

 Вера (Иван) Ђукић, дипломирани инжењер електротехнике из 
Новог Сада, Драге Спасић 3, поставља се за сталног судског пре-
водиоца за италијански језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-74/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

350.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Лиле (Ладислав) Га-
брић, дипломираног правника из Новог Сада, поднетом на Оглас 
за постављање сталних судских тумача за подручје виших судо-
ва на територији АП Војводине, број: 128-74-6/2014-02, објављен 
дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у листу «Днев-
ник» и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Лила (Ладислав) Габрић, дипломирани правник Из Новог Сада, 
Булевар Цара Лазара 90/2/12, поставља се за сталног судског пре-
водиоца за мађарски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-77/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

351.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, 
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бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије 
број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 
и 54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Сабине (Отилија) 
Тертели, мастер професора језика и књижевности (србиста) из 
Аде, поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача 
за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-
74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 
48/2014, у листу «Дневник» и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Сабина (Отилија) Тертели, мастер професор језика и књижев-
ности (србиста) из Аде, 9. маја, поставља се за сталног судског 
преводиоца за мађарски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-57/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

352.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Марије (Јосип) Ми-
лодановић, дипломираног правника из Суботице, поднетом на 
Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје ви-
ших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-6/2014-02, 
објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у 
листу «Дневник» и на интернет страници овог секретаријата,  д о 
н о с и

РЕШЕЊЕ

 Марија (Јосип) Милодановић, дипломирани правник из Субо-
тице, Пут Јована Микића 36, поставља се за сталног судског пре-
водиоца за мађарски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-81/2014-02  од  20.03.2015. године
     

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

353.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 

ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Љиљане (Петар) Ма-
глајчић, мастер правника из области правних наука из Хоргоша, 
поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача за 
подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-
74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 
48/2014, у листу «Дневник» и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Љиљана (Петар) Маглајчић, мастер правник из области прав-
них наука из Хоргоша, Кањишки пут 2, поставља се за сталног 
судског преводиоца за мађарски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-85/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

354.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Ленке (Тибор) Дос-
тан, мастер професора мађарског језика и књижевности из Бачког 
Градишта, поднетом на Оглас за постављање сталних судских 
тумача за подручје виших судова на територији АП Војводине, 
број: 128-74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу 
АПВ» бр. 48/2014, у листу «Дневник» и на интернет страници 
овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Ленке (Тибор) Достан, мастер професор - мађарски језик и 
књижевност из Бачког Градишта, Димитрија Туцовића 6, по-
ставља се за сталног судског преводиоца за мађарски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-88/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

355.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, 
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бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије 
број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 
и 54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Еве (Ласло) Нараи 
Пеновац, професора мађарског језика и књижевности и библио-
текара из Бачке Тополе, поднетом на Оглас за постављање стал-
них судских тумача за подручје виших судова на територији АП 
Војводине, број: 128-74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у 
«Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у листу «Дневник» и на интернет 
страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Ева (Ласло) Нараи Пеновац, професор мађарског језика и књи-
жевности и библиотекар из Бачке Тополе, Косачка 1, поставља се 
за сталног судског преводиоца за мађарски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-45/2014-02  од  20.03.2015. године
        

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

356.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, 
бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије 
број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 
и 54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Беатриксе (Лајош) 
Бриндза, дипломираног правника из Бачке Тополе, поднетом на 
Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје ви-
ших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-6/2014-02, 
објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у 
листу «Дневник» и на интернет страници овог секретаријата,  д о 
н о с и

РЕШЕЊЕ

 Беатрикс (Лајош) Бриндза, Beatrix (Lajoš) Brindza, дипломира-
ни правник из Бачке Тополе, Иве Лоле Рибара 2, поставља се за 
сталног судског преводиоца за мађарски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-93/2014-02  од  20.03.2015. године
     

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

357.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-

длежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Марије (Јован) Пријић, 
дипломираног правника из Зрењанина, поднетом на Оглас за по-
стављање сталних судских тумача за подручје виших судова на 
територији АП Војводине, број: 128-74-6/2014-02, објављен дана 
19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у листу «Дневник» 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Марија (Јован) Пријић, дипломирани правник из Зрењанина, 
Бригадира Ристића 8 ц, поставља се за сталног судског преводио-
ца за немачки језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-17/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

358.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Јелене (Иван) Хорват, 
професора немачког језика и књижевности из Светозара Миле-
тића, поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача 
за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-
74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 
48/2014, у листу «Дневник» и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Јелена (Иван) Хорват, професор немачког језика и књижев-
ности из Светозара Милетића, Ивана Мештровића 14, поставља 
се за сталног судског преводиоца за немачки језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-29/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

359.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, бр. 
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99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Кармен  (Георге) Ца-
ран, дипломираног инжењера из Новог Сада, поднетом на Оглас 
за постављање сталних судских тумача за подручје виших судо-
ва на територији АП Војводине, број: 128-74-6/2014-02, објављен 
дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у листу «Днев-
ник» и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Кармен (Георге) Царан, дипломирани инжењер из Новог Сада, 
Пастерова 6/36, поставља се за сталног судског преводиоца за ру-
мунски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-28/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

360.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, 
бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије 
број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 
и 54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Неде  (Гига) Булик 
Стела, мастер правника из Уздина, поднетом на Оглас за по-
стављање сталних судских тумача за подручје виших судова на 
територији АП Војводине, број: 128-74-6/2014-02, објављен дана 
19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у листу «Дневник» 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Неда (Гига) Булик Стела, мастер правник из Уздина, ЈНА 065, 
поставља се за сталног судског преводиоца за румунски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-120/2014-02  од  20.03.2015. године
    

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

361.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, 
бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије 
број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлу-

ке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 
и 54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Тање  (Момчило) 
Павловић, професора руског језика и књижевности из Руменке, 
поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача за 
подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-
74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 
48/2014, у листу «Дневник» и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Тања (Момчило) Павловић, професор руског језика и књижев-
ности из Руменке, Цара Лазара 86, поставља се за сталног судског 
преводиоца за руски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-111/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

362.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Андрее (Ондреј) Спе-
вакове, професора разредне наставе из Бачког Петровца, подне-
том на Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје 
виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-6/2014-
02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у 
листу «Дневник» и на интернет страници овог секретаријата,  д о 
н о с и

РЕШЕЊЕ

 Андреа (Ондреј) Спевакова, професор разредне наставе из Бач-
ког Петровца, Јанка Јесенског 61, поставља се за сталног судског 
преводиоца за словачки језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-86/2014-02  од  20.03.2015. године
     

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

363.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
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ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Светлуше (Владимир) 
Хлавач, професора словачког језика и књижевности из Бачког 
Петровца, поднетом на Оглас за постављање сталних судских ту-
мача за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 
128-74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» 
бр. 48/2014, у листу «Дневник» и на интернет страници овог се-
кретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Светлуша (Владимир) Хлавач, професор словачког језика и 
књижевности из Бачког Петровца, Сладковичова 6, поставља се 
за сталног судског преводиоца за словачки језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-106/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

364.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, бр. 
99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије број 
ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 и 
54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Иване (Драган) Мар-
ковић, дипломираног педагога из Новог Сада, поднетом на Оглас 
за постављање сталних судских тумача за подручје виших судо-
ва на територији АП Војводине, број: 128-74-6/2014-02, објављен 
дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 48/2014, у листу «Днев-
ник» и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Ивана (Драган) Марковић, дипломирани педагог из Новог 
Сада, Атанасија Гереског 003, поставља се за сталног судског ту-
мача за гестовни говор.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-89/2014-02  од  20.03.2015. године
       

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

365.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, 
бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије 
број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлу-

ке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 
и 54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Бојане  (Живорад) 
Терзић, диопломираног филолога грчког језика и књижевности 
из Буковца, поднетом на Оглас за постављање сталних судских 
тумача за подручје виших судова на територији АП Војводине, 
број: 128-74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу 
АПВ» бр. 48/2014, у листу «Дневник» и на интернет страници 
овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Бојана (Живорад) Терзић, диопломирани филолог грчког јези-
ка и књижевности из Буковца, Карађорђева 177, поставља се за 
сталног судског преводиоца за грчки језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-111/2014-02  од  20.03.2015. године
 

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

366.

 Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице, на основу члана 5. став 1. 
Правилника о сталним судским тумачима (“Службени гласник 
РС”, број 35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, 
бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука Уставног суда Републике Србије 
број ИУз-353/2009) и чланом 37. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 37/2014 
и 54/2014- др. одлука) решавајући по захтеву Олгице (Радивоје) 
Андрић, професора италијанског језика и књижевности из Новог 
Сада, поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача 
за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-
74-6/2014-02, објављен дана 19.11.2014. год у «Сл.листу АПВ» бр. 
48/2014, у листу «Дневник» и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

 Олгица (Радивоје) Андрић, професор италијанског језика и 
књижевности из Новог Сада, Ђорђа Магарашевића 2, поставља 
се за сталног судског преводиоца за португалски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

128-74-33/2014-02  од  20.03.2015. године

        Покрајински секретар
         Nyilas Mihály,s.r.

             (Михаљ Њилаш,с.р.)

367.

На основу члана 42. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14), члана 25. и 
26. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војво-
дине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, бр. 53/14,) и члана 
6. и 8. Одлуке о условима и начину доделе средстава за финанси-
рање потреба и интереса младих у 2015. години („Службени лист 
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АПВ“, бр. 7/15), Покрајински секретаријат за спорт и омладину 
АП Војводине, расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

„ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ 
ЗДРАВЉУ“

Овим конкурсом врши се избор школа у којима ће се изводити 
програм под називом „Здравствено васпитање о репродуктивном 
здрављу“ предвиђен за ученике 2. разреда средњих школа и гим-
назија са територије АП Војводине током школске 2015/2016. го-
дине, као и избор едукатора који ће након обучавања спроводити 
овај програм.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају средњошколске васпитно-об-
разовне установе чије је седиште на територији АП Војводине.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ШКОЛЕ

 На конкурс могу да се пријаве оне средње стручне школе и 
гимназије које желе да се у њиховој школи спроводи програм 
„Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу“ у школској 
2015/2016. години, (у даљем тексту: програм), те које су у односу 
на овај програм:

- високо мотивисане за спровођење програма здравствено 
васпитање о репродуктивном здрављу

- вољне да обезбеде услове за реализацију програма (тер-
мини ваннаставне едукације – минимум два часа недељно, 
или двочас сваке друге недеље, материјал за радионице и 
сл.)

- имају мотивацију да промовишу здравствено васпитање о 
репродуктивном здрављу и здраве облике живота младих 
унутар своје заједнице

- желе да учествују у промовисању увођења изборног пред-
мета „Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу“ 
у школски систем.

Школе су у обавези да предложе лица која ће да реализују про-
грам – едукаторе. Једна школа може да предложи највише два 
лица за едукаторе. Школа може предложити и лице ван школе 
које би за ову школу спроводило програм. У обзир долазе и сту-
денти – апсолвенти и мастер. За сваког предложеног едукатора 
доставља се биографија. Две или више школа из једне општине 
могу заједнички предложити едукатора тј. лице које ће спроводи-
ти овај програм у тим школама. 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ЕДУКАТОРА

Едукатори које школа предлаже треба да испуњавају следеће 
критеријуме:

- образовање из области: медицина, психологија, педагогија, 
социологија, биологија, фармација

- мотивисаност за рад на пројекту
- комуникацијске и интерперсоналне вештине; отвореност за 

остваривање адекватног пријатељског односа са младима, 
као и вештина фасилитације

- сензибилност за развојне промене младих током адо-
лесцентског периода

- развијена асертивност, отвореност, толеранција, флекси-
билност, позитиван став и спремност на учење

- недискриминаторни став према националној, расној кул-
туролошкој, сексуалној и верској припадности

- способност самосталног и проактивног деловања, као и из-
вршења задатака под минималном супервизијом

- способност рада у тиму
- расположивост током обуке које ће се одржати у Институту 

за јавно здравље АП Војводине у Новом Саду током лета 
2015. у два термина. 

ОБАВЕЗЕ СЕКРЕТАРИЈАТА

Покрајински секретаријат за спорт и омладину ће у сарадњи 

са стручном радном групом вршити избор школа у којима ће се 
програм спроводити, као и едукатора који ће се обучавати у Ин-
ституту за јавно здравље Војводине у Новом Саду, и након обуке 
спроводити програм у изабраним школама. 

Секретаријат ће са своје стране финансирати трошкове реали-
зације овог програма, а у које спадају:

- трошкови обуке едукатора у Институту за јавно здравље 
Војводине у Новом Саду

- новчана накнада едукаторима - лицима која ће спроводити 
наставу са ученицима и то 2 часа недељно у периоду школ-
ске 2015/2016. године 

- трошкови радног материјала за реализацију програма
- техничко опремање просторија у којима ће се спроводити 

програм са ученицима школе.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци захтева морају имати седиште на подручју 
АП Војводине, да располажу капацитетима за реализацију 
пројеката и да немају блокаду пословног рачуна.

2. Укупан износ средстава на конкурсу износи 25.000.000 ди-
нара.

3. Предлози пројеката се подносе на обрасцима који се налазе 
на сајту www.sio.vojvodina.gov.rs, у оквиру конкурсне доку-
ментације, у штампаној форми и на диску у електронској 
форми.

4. Неопходна је биографија лица које се предлаже за обуку за 
едукатора на програму.

5. Пријаве на конкурс подносе се на адресу Покрајинског се-
кретаријата за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 
бр. 16, 21000 Нови Сад са назнаком „Конкурс – Здравствено 
васпитање о репродуктивном здрављу – не отварати“ или 
лично у писарници Покрајинске Владе, у периоду од 9.00–
14.00 сати.

Конкурс је отворен 21 дан од дана објављивања. Конкурс је 
објављен у „Службеном листу АПВ“, дневним новинама „Днев-
ник“ и на интернет сајту Покрајинског секретаријата: www.sio.
vojvodina.gov.rs.

ПРИОРИТЕТИ

Приоритет приликом избора школе и едукатора имаће оне 
школе и едукатори који су успешно учествовали у реализацији 
програма током школске 2014/2015. године. 

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ НЕ ФИНАНСИРАЈУ

Секретаријат неће финансирати:
- предлоге пројеката подносилаца који нису у предвиђеном 

року поднели извештај о реализацији претходних пројеката 
и утрошку средстава добијених од Секретаријата или нису 
испунили друге уговором преузете обавезе

- предлоге пројеката који нису поднети благовремено и 
- предлоге пројекта који нису на обрасцу који се налази на 

сајту Секретаријата, у оквиру конкурсне документације.

ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације, у вези конкурса, можете добити по-
зивом на телефон 021/487-4871 сваког радног дана од 8.00-16.00 
сати или путем електронске поште на адреси mladi@vojvodina.
gov.rs.

368.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, бр. 53/14 и 
54/14 – исправка). Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и  шумарство, расписује
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К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КОЈИМА ЋЕ 
СЕ СУФИНАНСИРАТИ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2015. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
АП ВОЈВОДИНЕ, ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ У ВЕЗИ С 

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ

1. ЦИЉ КОНКУРСА И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Циљ конкурса је подршка раду удружења грађана чија је актив-
ност  усмерена на подстицање развоја и унапређивање пољоприв-
редне производње на територији АП Војводине.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфи-
нансирање: 

програмских активности удружења грађана и побољшање ус-
лова рада  удружења грађана.

Средства овог конкурса не могу се користити за финансирање 
трошкова организовања и одржавања локално традиционалних 
манифестација као и изложби стоке.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом 
конкурсу  износи 19.000.000,00 динара.

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

 Право на коришћење средстава имају удружења грађана с под-
ручја АП Војводине чија је делатност у вези с пољопривредном 
производњом а која су уписана у одговарајући регистар АПР-а 
пре 01.01.2015. године. Пријаве удружења која су користила под-
стицајна средства овог секретаријата а нису оправдала наменско 
и законито коришћење тих средстава, неће се узети у разматрање. 

4. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до утрошка  средстава, а закључно са 
20.05.2015. године.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА  УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 – читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом и 
печатом подносиоца  пријаве;

 – читко попуњен образац – „Листа чланова удружења” са 
обавезним потписом и печатом подносиоца пријаве;

 – фотокопија личне карте одговорног лица;
 – план активности удружења за 2015. годину;
 – детаљан буџет плана активности удружења за 2015. годину;
 – фотокопија Решења о упису у Регистар удружења; 
 – фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
 – потврда банке о жиро рачуну удружења и фотокопија кар-

тона депонованих потписа (за рачун банке); 
 – уверење Пореске управе да је подносилац пријаве измирио 

пореске и друге јавне дажбине закључно са 31.12. 2014. го-
дине;

 – фотокопија Статута удружења грађана коју је оверила 
Агенција за привредне регистре.

6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

- Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство Решењем образује Комисију за разматрање пријава на 
конкурс за доделу средстава за програмске активности удружења 
грађана у 2015. години на територији АП Војводине, чија је делат-
ност у вези с пољопривредном производњом;

- Комисија има обавезу да размотри пријаве и о томе сачини 
записник на основу критеријума утврђених Правилником за до-
делу средстава за суфинансирање активности удружења грађана 
у 2015. години на територији АП Војводине, чија је делатност у 

вези с пољопривредном производњом;
- Одлуке о додели средстава доноси покрајински секретар за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу записника 
комисије;

- Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затра-
жи додатну документацију и да овлашћено лице Секретаријата 
изврши контролу реализације предмета уговора;

- Критеријуми, систем бодовања и друга питања значајна за ре-
ализацију конкурса регулисана су Правилником за доделу сред-
става за суфинансирање активности удружења грађана у 2015. 
години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с 
пољопривредном производњом;

7. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

-  Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлу-
ке о додели средстава.
        

8. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

 – Средства за подршку удружењима грађана чија је делат-
ност повезана с пољопривредном производњом по овом 
конкурсу додељују се бесповратно;

– Плаћања путем компензације и цесије неће бити призната;
– Исплата бесповратних средстава ће се вршити у складу с 

приливом средстава у буџет АП Војводине;
– Рок за реализацију  активности је годину дана од дознаке 

средстава;
– Подносилац  може поднети само једну пријаву;
– Неблаговременe пријаве се неће узети у разматрање;
– Конкурсна документација се не враћа.

9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА И РОКОВИ

Пријаве с траженом документацијом доставити ПОШТОМ НА 
АДРЕСУ:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са назнаком „ К О Н К У Р С  ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ 

СРЕДСТАВА КОЈИМА ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ АКТИВ-
НОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2015. ГОДИНИ НА ТЕРИ-
ТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ У ВЕЗИ СА 
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ” или лично на писарни-
ци покрајинских органа Управе у згради Покрајинске владе АП 
Војводине, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

10. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 Додатне информације на телефон 021/487-44-13 од 10 до 14 ча-
сова.

11. ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋНОСТИ ПРЕУЗИМАЊА ДО-
КУМЕНТАЦИЈЕ  У ЕЛЕКТРОНСКОЈ   ФОРМИ

Текст конкурса, образац пријаве, образац листе чланова удру-
жења и Правилник за доделу средстава за суфинансирање актив-
ности удружења грађана у 2015. години на територији АП Војво-
дине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом  
може се преузети са (www.psp.vojvodina.gov.rs).

369.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине”, бр. 53/2014 и 
54/2014 – испр.), Правилника о ближим условима као и начину до-
деле и коришћења средстава из Годишњег програма коришћења 
стредстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџет-
ског фонда за шуме аутономне покрајине („Службени гласник 
Републике Србије”, број 17/2013, у даљем тексту: Правилник) и 
Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за 
шуме АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине”, бр. 
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54/14),  Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство, расписује

К О Н К У Р С 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ
 АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Циљеви конкурса

Циљеви овог конкурса јесу повећање шумовитости АП Војво-
дине, ширење мреже шумских путева ради побољшања услова 
газдовања државним шумама и обезбеђење неопходних мера 
заштите шума од проузроковања последица ширих размера.

Предмет конкурса, висина и намена средстава

Путем овог конкурса додељују се средства у укупном износу 
до 123.000.000,00 динара за реализацију послова по следећим тач-
кама:

1. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у др-
жавној својини, на укупној површини до 550 хектара, с једи-
ничном ценом 140.000,00 динара по хектару (с мерама неге до 
пет година, уз контролу у складу с Правилником), у укупном 
износу до 77.000.000,00 динара.

2. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у своји-
ни физичких лица на укупној површини до 25 хектара, у уку-
пном износу до 2.500.000,00 динара и то:

- пошумљавање тврдим и племенитим лишћарима на повр-
шини до 5,00 хектара с јединичном ценом 150.000,00 дина-
ра по хектару у укупном износу до 750.000,00 динара;

- пошумљавање меким лишћарима на површини до 10,00 
хектара с јединичном ценом 100.000,00 динара по хектару 
у укупном износу до 1.000.000,00 динара;

- пошумљавање багремом на површини до 10,00 хектара с је-
диничном ценом 75.000,00 динара по хектару у укупном из-
носу до 750.000,00 динара.

(све с мерама неге до пет година, уз контролу у складу с Пра-
вилником).

3. Изградња шумских путева (I и II фаза према Правилни-
ку) у укупној дужини до 11,5 километара с јединичном це-
ном 3.000.000,00 динара по километру, у укупном износу до 
34.500.000,00 динара.

4. Заштита шума и шумских засада по указаним потребама, у 
укупном износу до 9.000.000,00 динара.

Средства из тачака 1. и 2. додељују се за пошумљавање необ-
раслог шумског земљишта, пољопривредног земљишта у складу 
са Законом о пољопривредном земљишту и осталог земљишта на 
којем је дозвољено пошумљавање, с динамиком исплате у износу 
70% након потписивања уговора, а 30% по пријему радова након 
једног вегетационог периода.

Средства из тачке 3. користиће се за изградњу тврдих ками-
онских шумских путева (I и II фаза према Правилнику) који су 
у функцији газдовања државним шумама, с динамиком исплате 
у износу 70% након потписивања уговора, а 30% по пријему ра-
дова.

Средства из тачке 4. користиће се за финансирање мера зашти-
те шума од проузроковања последица ширих размера у складу са 
члановима 43. и 88. Закона о шумама, по указаним потребама, а 
исплаћују се у целости по потписивању уговора.

Средства из тачке 4. могу се користити и за финансирање 
извештајно-дијагнозно прогнозних послова у заштити шума у 
складу са чланом 44. Закона о шумама, ако за исту намену нису 
додељена из других извора финансирања по Закону о шумама и 
другим законима којима се уређује здравље биља, а исплаћују се 
у целости по потписивању уговора.

Корисници средстава

Право учешћа на конкурсу имају:
- за средства из тачке 1. – правна лица из члана 70. Закона о 

шумама с територије АП Војводине, ако имају основе га-
здовања шумама или пројекте пошумљавања државног 
пољопривредног земљишта које финансира овај секрета-
ријат;

- за средства из тачке 2. – регистрована правна лица и преду-
зетници који имају обезбеђен садни материјал произведен 
у шумском расаднику регистрованом у складу са законом 
којим се уређује шумски репродуктивни материјал, и који 
имају уговор о испоруци садница, извођењу пошумљавања 
и спровођењу мера неге са физичким лицем – власником 
земљишта на територији АП Војводине;

- за средства из тачке 3. – правна лица из члана 70. става 1. 
Закона о шумама с територије АП Војводине,

- за средства из тачке 4. – корисници и сопственици шума 
на територији АП Војводине (за спровођење мера зашти-
те шума) и научне установе из области шумарства (за 
обављање извештајно-дијагнозно прогнозних послова).

Потребна документација

За учешће на конкурсу потребна је следећа основна докумен-
тација:

- пријава на конкурс – у штампаном и електронском облику,
- фотокопија картона депонованих потписа,
- фотокопија потврде о регистрацији код надлежног органа,
- фотокопија ПИБ-обрасца,
- уверење надлежног органа о измирењу обавеза на основу 

пореза и осталих јавних прихода закључно са 2014. годи-
ном.

Уз напред наведену основну документацију потребно је за сва-
ку појединачну тачку доставити и следећу посебну документа-
цију и пратеће обрасце:

- За средства из тачке 1.:
- за земљиште обухваћено основама газдовања шумама: спи-

сак површина предвиђених за пошумљавање са специфика-
цијом трошкова (образац ПДО-1), а ако пошумљавање није 
планирано основом и пројекат извођења радова (образац 
ПДО-2);

- за земљиште које није обухваћено основама газдовања шу-
мама, а обухваћено је пројектима пошумљавања државног 
пољопривредног земљишта које финансира секретаријат: 
списак површина предвиђених за пошумљавање са специ-
фикацијом трошкова (образац ПДН-1).

- За средства из тачке 2.:
- уговор правног лица или предузетника са физичким лицем 

– власником земљишта о испоруци садница, извођењу по-
шумљавања и спровођењу мера неге, закључен 2015. годи-
не;

- копију важеће личне карте (са адресом становања) или по-
даци очитане електронске личне карте лица с којим је пот-
писан уговор;

- потврду надлежног органа о измирењу обавеза на основу 
пореза и осталих јавних прихода за лице с којим је потпи-
сан уговор (оригинал, не старији од 30 дана), односно по-
тврду да су на други начин регулисане обавезе (репрограм 
дуга);

- списак површина са спецификацијом трошкова (образац 
ПФЛ-1) и пројекат извођења радова посебно за сваку пар-
целу или групу суседних парцела (образац ПФЛ-2);

- извод из листа непокретности за предметно земљиште 
(оригинал, не старији од 30 дана, без терета и ограничења);

- копију катастарског плана за предметне парцеле (може фо-
токопија);

- фотокопију сагласности за промену намене земљишта 
које је издао надлежни орган (ако се ради о обрадивом 
пољопривредном земљишту);

- ако на предметним парцелама постоји сувласништво, од-
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носно обим удела власништва није 1/1, потребна ја оверена 
писмена сагласност за пријаву на конкурс и пошумљавање 
земљишта, и то од свих сувласника на име једног од сув-
ласника, као и друга напред наведена документација (лич-
на карта и пореско уверење) која се односи на сувласнике.

- За средства из тачке 3.:
- списак пројеката са спецификацијом трошкова (образац 

ПУТ-1) и извод из пројекта изградње шумских путева (об-
разац ПУТ-2);

- карту газдинске јединице или њеног дела у размери која 
омогућава јасну видљивост трасе пута (1:10.000);

- копију одлуке органа управљања о прихватању пројекта.

- За средства из тачке 4. – за спровођење мера заштите шума:
- извештај о оствареним трошковима;
- финансијску или књиговодствену документацију која до-

казује настале трошкове (рачуне за утрошени материјал и 
извршене услуге, доказ о извршеном плаћању, радне нало-
ге, исплатне листе и сл.);

- записник шумарско-ловног инспектора о извршеним радо-
вима.

- За средства из тачке 4. – за обављање извештајно-дијагнозно 
прогнозних послова:

- елаборат о врсти, обиму и динамици планираних послова и 
предвиђеним трошковима;

- изјаву подносиоца пријаве, уз материјалну и кривичну од-
говорност, да за исту намену за 2015. годину није добио 
средства из других извора финансирања по Закону о шума-
ма и другим законима којима се уређује здравље биља.

Уз пријаве за тачку 1. (део који се односи на земљиште обух-
ваћено основама газдовања шумама), тачку 3. и тачку 4. потребно 
је доставити на увид програме и пројекте у складу с Правилни-
ком, који се по доношењу одлуке враћају подносиоцу пријаве.

Пријава и обрасци за све тачке могу се преузети у Покрајин-
ском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
(Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, I спрат, соба 42а) или са 
сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Разматрање пријава и доношење одлуке о додели средстава

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затра-
жи додатну документацију, односно изврши увид у планску до-
кументацију.

Приспеле пријаве разматраће комисија коју именује покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водоприведу и шумарство, а у 
складу с Правилником.

Приспеле пријаве за тачке 1, 2. и 3. комисија ће разматрати у 
року до 30 дана по завршетку рока за подношење пријава, а за тач-
ку 4 – у року до 30 дана сукцесивно по пристиглим пријавама до 
31. маја, 31.јула и 30. септембра 2015. године, односно до коначног 
утрошка средстава предвиђених за ову тачку.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Коначну одлуку о додели средстава по свим тачкама доноси 

покрајински секретар за пољоприведу, водопривреду и шумар-
ство.

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава, 
као и услови, начин коришћења средстава и рокови реализације 
послова регулисаће се уговором.

Начин и услови подношења пријаве

Документација се предаје у следећим форматима:
- пријава на конкурс – у штампаном и електронском облику,
- остала основна и посебна документација – у штампаном 

облику,
- пратећи обрасци – у штампаном и електронском облику.

Документација у електронском облику предаје се у ек-
сел формату на приложеном CD-у или на имејл-адресу nenad.
radosavljevic@vojvodina.gov.rs, а према упутству које је дато уз 
обрасце објављене на сајту Секретаријата. 

Подносиоци пријава могу конкурисати за средства из овог кон-
курса ако до сада за предметне радове нису добијали буџетска 
средства (осим мера заштите шума) и ако немају неизмирених 
или нерегулисаних обавеза по програмима из претходних годи-
на.

За послове из тачака 1. и 2. могу се користити саднице произ-
ведене у складу с прописима којима се уређује шумски репроду-
ктивни материјал. Минимални број садница по хектару (ако није 
одређен планом гајења у основи газдовања шумама) за тврде и 
племените лишћаре је 1500 комада, за врбу 1000 комада и за то-
полу 275 комада. Ако се радови изводе у подручјима под зашти-
том, а нису планирани основама газдовања шумама, неопходно 
је приложити и услове (мишљење) Завода за заштиту природе 
Војводине. Подносилац пријаве дужан је проверити да ли се пре-
дметне површине налазе под заштитом и податак о томе унети у 
припадајуће обрасце. 

Подносиоци пријава могу конкурисати за радове из тачака 1. 
и 2. који ће бити обављени у сезони пошумљавања 2015/2016. го-
дине, а за радове из тачака 3. и 4. који ће бити извршени у 2015. 
години.

Подносиоци пријаве који конкуришу за послове из више тачака 
подносе посебну пријаву за сваку тачку. За послове из једне тачке 
који се обављају на више локација подноси се једна пријава уз 
коју се прилажу припадајући обрасци с документацијом за сваку 
појединачну локацију.

За радове из тачака 1. и 3. један корисник шума може поднети 
само једну пријаву на овај конкурс.

Правно лице или предузетник који конкурише за тачку 2. под-
носи за свако физичко лице посебну пријаву, у којој може бити 
више парцела, уз додатну документацију која се односи на влас-
ништво и промену намене за сваку наведену парцелу.

За радове из тачке 4. – за спровођење мера заштите шума, је-
дан корисник или сопственик шума може поднети највише три 
пријаве на овај конкурс, односно по једну у сваком периоду за 
који се сукцесивно врши разматрање пријава и доношење одлука, 
уз обавезно ангажовање шумарско-ловног инспектора ради при-
бављања потребног записника за сваку од тих пријава.

Обрасце са ознаком „-2” (ПДО-2, ПФЛ-2, ПУТ-2) мора попуни-
ти и потписати правно лице регистровано за послове гајења шума 
или послове пројектовања у шумарству.

Пријаве се подносе на адресу:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, 
с назнаком „Конкурс за Буџетски фонд за шуме 2015”. 

Рок за подношење пријава на конкурс са осталом потребном 
документацијом  је: 

- за тачке 1. и 2. закључно са 31.08.2015. године;
- за тачку 3. закључно са 31.07.2015. године;
- за тачку 4. закључно са 30.09.2015. године.

Конкурсна документација се не враћа, осим документације за 
коју је конкурсом прописано да се доноси на увид.

Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-43-77.

370.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ” број 53/14 и 
54/14 испр.) и Програма мера подршке за спровођење пољоприв-
редне политике за развој села АП Војводине за  2015. годину 
(„Службени лист АПВ” број 54/14), Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА OДРЖАВАЊЕ 

ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У 2015. ГОДИНИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА

Предмет конкурса јe додела средстава којима ће се суфинан-
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сирати  организовање традиционалних манифестација у 2015. 
години, на територији АП Војводине, с циљем јачања и подизања 
капацитета руралне средине, повезивања пољопривредника, 
промоције руралне средине и пољопривредних производа ради 
бољег позиционирања на тржишту.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Укупан износ средстава намењен за подршку организаторима 
манифестација износи 25.000.000,00 динара.

3. КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

1. Научно-стручне манифестације у областима пољопривреде, 
прераде, сигурности хране и квалитета производа, организовања 
пољопривредних произвођача, као и руралног развоја. 

Kорисници: образовне установе и научно-истраживачке уста-
нове с територије АП Војводине, корисници буџетских средста-
ва, којима је оснивач Република Србија или АП Војводина.

2. Манифестације у форми сајмова и изложби, у вези с 
пољопривредом, прерадом пољопривредних производа, исхра-
ном, руралним развојем, а које имају едукативни карактер. 

Kорисници: општине и удружења грађана с територије АП 
Војводине, у чијем су делокругу  пољопривредне активности и 

рурални развој, осим удружења грађана која се баве сточарском 
производњом.

3. Локално-традиционалне манифестације које имају едука-
тивни карактер, са сврхом очувања традиционалних заната и 
очувања производње локалних производа. 

Kорисници: општине и удружења грађана с територије АП 
Војводине, који се баве пољопривредном производњом, негују 
традиционалне вредности и баве се очувањем старих заната на 
селу, осим културно-уметничких друштава.

За манифестације под редним бројем 2. и 3. могу конкурисати 
удружења грађана која су уписана у АПР пре 01.01.2015.године.

4. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до утрошка  средстава, а закључно са 
31.07.2015. године.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Приликом подношења Пријаве за доделу подршке за одржа-
вање манифестације, организатор, у зависности од врсте манифе-
стације, подноси и следећа документа:

обавезна документација
 (означити документе који су приложени уз пријаву у 
зависности од врсте манифестације) 

врста манифестације

научно-стручна изложба или сајам локално-традиционална

фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне 
регистре да да да

фотокопија потврде о пореском идентификационом броју да да да

попис чланова удружења, који оверава удружење ако је 
удружење организатор манифестације не да да

програм манифестације са сатницом дешавања (потписан и 
печатиран) да да да

извод из записника или одлуке научно-стручног већа, односно 
научног већа или одговарајућег органа научно-стручне 
организације о прихватању организовања скупа и финансијског 
плана

да не не

програм скупа са учесницима, саставом програмског и 
организационог одбора да не не

потврда надлежне пореске управе о непостојању пореског дуга 
(не старија од 30 дана од дана подношења пријаве) да да да

потврда банке о жиро рачуну не да да

фотокопија личне карте одговорне особе, подносиоца пријаве да да да

фотокопија картона депонованих потписа  да да да

фотокопија статута удружења грађана на којој је видљива овера 
од стране АПР-а, ако је удружење организатор манифестације не да да

финансијски план организовања манифестације – буџет  
(потписан и печатиран) да да да

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затра-
жи додатну документацију и да овлашћено лице Секретаријата 
изврши контролу реализације предмета уговора.

6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Приспеле пријаве разматраће Комисија коју Решењем образује 
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.

Одлуке о додели средстава доноси Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, на основу записника 
комисије.

Додела средстава вршиће се по основу приспелих пријава, до 
утрошка средстава опредељених за ову намену.

Исплата средстава вршиће се на основу уговора Секретаријата 

с корисницима средстава.
Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја за 

реализацију Конкурса регулисана су Правилником за доделу 
средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2015. 
години, на територији АП Војводине.

7. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке 
о додели средстава.

8. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Средства за суфинансирање традиционалних манифестација 
по овом конкурсу додељују се бесповратно;
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Плаћања путем компензације и цесије неће бити призната;
Исплата бесповратних средстава вршиће се у складу с прили-

вом средстава у буџет АП Војводине;
Корисник средстава је дужан да достави извештај о наменском 
утрошку средстава у складу са одредбама закљученог уговора;
 Неблаговременe пријаве неће се узети у разматрање;
Конкурсна документација се не враћа.
 

9. НАДЗОР 

Корисници средстава дужни су да чувају дупликате пријаве, 
као и пратећу документацију четири године од дана подношења 
пријаве.

Организатор манифестације коме су одобрена средства за 
одржавање манифестације, има обавезу да на истакнуто место 
током трајања манифестације огласи финансијску подршку 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство.

10. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве с потребном документацијом доставити ПОШТОМ 
НА АДРЕСУ: 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад, с назнаком:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА OДРЖАВАЊЕ 

ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У 2015. ГОДИНИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ или лично, на писарници 
покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе АП 
Војводине, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Све додатне информације можете добити путем телефона број: 
021/487-4601.

Текст конкурса и образац пријаве могу се преузети на адреси: 
www.psp.vojvodina.gov.rs.

371.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП  
Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, број: 53/14 и 
54/14-испр.), и Програмa унапређења сточарства у АП Војводини 
за 2015. годину („Службени лист АПВ”, број: 54/14),  Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
расписује

К О Н К У Р С
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 ЗА ОЧУВАЊЕ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ
 ГЕНЕТСКИХ РЕСУРСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 
ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Циљ и предмет конкурса
Циљ конкурса је очување и одрживо коришћење генетских 

ресурса домаћих животиња, повећањем броја грла стоке и уна-
пређивањем начина смештаја, исхране и неге угрожених аутохто-
них раса домаћих животиња, односно чување и одржавање на-
ционалне и резервне колекције у семену (за потребе банке гена). 

2. Висина и намена средстава     
Средства у износу од 2.500.000,00 динара намењена су за суфи-

нансирање и рефундирање дела трошкова унапређивања рада код 
власника генетских ресурса домаћих животиња, а у сврху очу-
вања, одрживог коришћењa и унапређивања начина одгајивања 
аутохтоних раса домаћих животиња, и то: Говедарство (Подолац 
и Буша), Свињарство (Мангулица) и Овчарство (Виторога жуја 
и Чоканска цигаја), чија су грла под контролом основних, регио-
налних организација и главне одгајивачке организације (члан 7, 
8. и 9. Закона о сточарству, „Службени гласник РС”, број 41/09 и 
93/12).

Расподела средстава код генетских ресурса за 2015. годину

Ред.
број Врсте аутохтоних раса  Број

 грла

      Износ
     динара

  1. Говедарство:  а)  Подолско говече
         (Краве и мушка приплодна грла)    230 1.300.000,00

  2.                       б)  Буша 
         (Краве и мушка приплодна грла)    110 300.000,00

  3. Свињарство:  а)  Мангулица
        (Крмаче и мушка приплодна грла)    54 200.000,00

  
4.

Овчарство:      Укупно
                     а)  Виторога жуја
      (Приплодна: женска и мушка грла)
                     б)  Чоканска цигаја
      (Приплодна: женска и мушка грла)

   700 700.000,00

УКУПНО 2.500.000,00

3. Корисници средстава

Право на остваривање ових средстава имају регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу  власници генетских ре-
сурса (аутохтоних раса) домаћих животиња, чије се седиште налази на територији АП Војводине.

4. Временски оквир конкурса

Конкурс је отворен закључно са 20.05.2015.

5. Потребна документација којом се доказује испуњеност усло-
ва за учешће на конкурсу

1) Пријава на конкурс, која се налази на сајту Секретаријата;
2) Комисијски записник о одржаној селекцијској смотри код 

генетских ресурса,   који је оверила основна, регионална и 
главна одгајивачка организација; 

3) Фотокопија Извода из регистра пољопривредних газдинста-
ва подаци о пољопривредном газдинству;

4) Фотокопија прилога: подаци о врсти и броју животиња и га-
здинствима на  којима се држе или узгајају, који се налази у 
Правилнику о начину и условима уписа и вођења Регистра 
пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и 
промену података и прилога, документацији која се прилаже 
уз захтев, начину чувања података, као и условима за пасивни 
статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, 
бр. 111/09, 21/10, 89/10,22/11, 97/11 и 15/12);

5) Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдин-
ства; 
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Регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу 
власници генетских ресурса, која су регитрована као АД или 
ДОО, потребно је да имају отворен посебан наменски подра-
чун у Управи за трезор.

6. Поступак доношења одлуке

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве затражи додатну документацију. Приспеле прија-
ве разматраће комисија коју образује покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Планирана, а нереализована средства  код поједине врсте и ау-
тохтоне расе стоке, на основу приспеле конкурсне документације, 
могу се одлуком Покрајинског секретара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство преусмерити на другу врсту и аутохтону 
расу стоке у оквиру укупно планираних средстава за ове намене. 

Уколико се пријави већи или мањи број грла, него што је пред-
виђено конкурсом, тада ће износ по грлу бити сразмерно нижи 
или виши.  

7. Време закључења уговора

Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке 
о додели средстава.

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава 
регулисаће се уговором.

Резултати конкурса објављују се на званичном сајту Покрајин-
ског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
АП Војводине.  
 

 8. Услови коришћења средстава

Исплата средстава ће се вршити у складу с приливом средстава 
у буџет АП Војводине.

 9. Начин достављања пријава 

Потребнa конкурсна документација подноси се на следећу ад-
ресу:  Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, с 
назнаком: Koнкурс за генетске ресурсе, закључно са 20.05.2015. 
године или лично, на писарници покрајинских органа Управе, у 
згради Покрајинске владе АП Војводине, сваког радног дана од 9 
до 14 часова.

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

10. Контакт за додатне информације 

Додатне информације могу се добити на  телефон 021/487-
4432;487-4414

11. Подаци о могућности преузимања документације у елек-
тронској форми

Текст Конкурса и Пријава на конкурс налазе се на званичном 
сајту Секретаријата:  www.psp.vojvodina.gov.rs

372.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, број: 53/14 и 
54/14 – испр.) и Програмa унапређења сточарства у АП Војводини 
за 2015. годину ( „Службени лист АПВ”, број: 54/14), 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство расписује

К О Н К У Р С
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ 
ИЗЛОЖБИ СТОКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ

 ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Циљ и предмет конкурса

Циљ конкурса јесте да учесници и излагачи стоке обезбеђују 
континуитет производње и одржавају традицију неговања, раз-
воја и очувања сточарства одржавањем локалних и регионалних 
изложби стоке у АП Војводини.

2. Висина и намена средстава
     
Средства за суфинансирање и рефундирање дела трошкова 

одржавања локалних и регионалних изложби стоке у АП Војво-
дини укупно износе 2.500.000,00 динара. 

Предвиђена расподела средстава за организовање изложби го-
веда, оваца и коза, копитара и свиња вршиће се по врстама стоке 
и то:

Говедарство.....................................................................600.000,00
Овчарство и козарство ..................................................300.000,00 
Копитари ......................................................................1.400.000,00
Свињарство .....................................................................200.000,00
УКУПНО, динара .......................................................2.500.000,00

Финансирање и рефундирање дела трошкова одржавања ло-
калних и регионалних изложби врши се за: утврђивање здрав-
ственог стања животиња; трошкове превоза и осигурања жи-
вотиња; трошкове намењене за закуп изложбеног простора, 
озвучење, медије, бину; награде за најбоља грла и израде пехара, 
медаља, плакета, гравура, ленти, розети, диплома, захвалница 
и каталога; рад комисије за оцену стоке, записник о оцењивању 
изложбе стоке чији је надзор извршила регионална одгајивачка 
организација (Пољопривредна стручна служба), дежурног вете-
ринара и радника и остало. 

3. Корисници средстава

Право на подношење пријаве за коришћење средстава имају 
удружења грађана – организатори изложби стоке, чије се седиште 
налази на територији АП Војводине.

4. Временски оквир конкурса

Конкурс је отворен закључно са 20. 05. 2015.
      
5. Потребна документација којом се доказује испуњеност усло-

ва за учешће на конкурсу

1. Пријава на конкурс, која се налази на сајту Секретаријата;
2. Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за прив-

редне регистре;
3. Фотокопија ПИБ обрасца;
4. Фотокопија картона депонованих потписа;
5. Потврда банке о жиро рачуну;
6. Финансијски план организовања изложбе – образац, који се 

налази на сајту Секретаријата;
7. Листа чланова удружења – образац, који се налази на сајту 

Секретаријата;
8. Фотокопија статута удружења на којој је видљива овера 

АПР-а;
9. Програм рада удружења за 2015. годину (теме, циљеви, вре-

ме и место реализације) које је оверио надлежни ПСС;
10. Уверење Пореске управе да је подносилац пријаве изми-

рио пореске и друге јавне дажбине закључно са 31.12.2014. 
године;

6. Поступак доношења одлуке

Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Кри-
теријуми за оцену пријава утврђени су у правилнику о расподели 
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средстава за спровођење конкурса за одржавање локалних и реги-
оналних изложби стоке у АП Војводини за 2015. годину.

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински се-
кретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, на основу 
записника комисије.

Планирана, а нереализована средства за изложбе појединих вр-
ста стоке, на основу приспеле конкурсне документације, могу се 
одлуком Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство преусмерити на изложбе друге врсте стоке у оквиру 
укупно планираних средстава. 

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве затражи додатну документацију.

7. Време закључења уговора

Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке 
о додели средстава.

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава 
регулисаће се уговором.

Резултати конкурса објављују се на званичном сајту Покрајин-
ског секретаријата за пољопривреду,водопривреду и шумарство 
АП Војводине.  

8. Услови коришћења средстава

Исплата средстава ће се вршити у складу с приливом средстава 
у буџет АП Војводине.

9. Начин достављања пријава 

Потребна конкурсна документација подноси се на следећу ад-
ресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, с 
назнаком: „Koнкурс за изложбе стоке”, закључно са 20.05.2015. 
године или лично на писарници покрајинских органа Управе у 
згради Покрајинске владе АП Војводине, сваког радног дана од 
9 до 14 часова.

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

10. Контакт за додатне информације

Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-
4432,487-4414

11. Подаци о могућности преузимања документације у елек-
тронској форми

Текст конкурса, пријава, правилник и остали обрасци потреб-
ни за конкурс налазе се на званичном сајту Секретаријата:   www.
psp.vojvodina.gov.rs

373.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, број: 53/14 и 
54/14 – испр.) и Програмa унапређења сточарства у АП Војводини 
за 2015. годину ( „Службени лист АПВ”, број: 54/14), Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство рас-
писује 

К О Н К У Р С
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМA УНАПРЕЂЕЊА РАДА
 УДРУЖЕЊА ОДГАЈИВАЧА СТОКЕ

 У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
 ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Циљ и предмет конкурса

Циљ конкурса јесте унапређивање рада удружења одгајивача 
стоке у 2015. години, чије се седиште налази на територији АП 
Војводине.

Суфинансирање и рефундирање дела трошкова за унапређи-
вање рада удружења одгајивача стоке у 2015. години, врши се за: 
едукацију, разне манифестације, посете другим удружењима и 
размене искустава у области сточарства. Подржавање програм-
ских активности удружењима такође би се огледало приликом 
израде пропагандних материјала, набавке неопходне опреме за 
рад удружења (на пример: рачунар, дигитални фотоапарат, каме-
ра).

2. Висина и намена средстава

Укупна средства која се додељују по овом конкурсу износе 
5.000.000,00 динара. 

Средства предвиђена за суфинансирање и рефундирање дела 
трошкова за унапређивањa рада удружења – асоцијација одгаји-
вача стоке вршиће се по врстама стоке и то: говедарство, свињар-
ство, овчарство, козарство, коњарство, живинарство и пчелар-
ство.

3. Корисници средстава

Право конкурисања имају: удружења грађана која се баве од-
гајивањем стоке, пчела и живине, чије се седиште налази на тери-
торији АП Војводине.

4. Временски оквир конкурса

Конкурс је отворен закључно са 20.05.2015.

5. Потребна документација којом се доказује испуњеност усло-
ва за учешће на конкурсу

1. Пријава на конкурс, која се налази на сајту Секретаријата;
2. Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за прив-

редне регистре;
3. Фотокопија ПИБ обрасца;
4. Фотокопију картона депонованих потписа;
5. Потврда банке о жиро рачуну;
6. Програм рада удружења за 2015. годину (теме, циљеви, вре-

ме и место реализације) које је оверио надлежни ПСС;
7. Фотокопија статута удружења оверена у АПР-у;
8. Листа чланова удружења с потисима – образац ,који се на-

лази на сајту Секретаријата, мора бити достављен у ори-
гиналу;

9. Уверење Пореске управе да је подносилац пријаве изми-
рио пореске и друге јавне дажбине закључно са 31.12.2014. 
године;

6. Поступак доношења одлуке

Приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Критеријуми за оцену пријава утврђени су у Правилнику о рас-
подели средстава за спровођење  програма рада удружења одгаји-
вача стоке у АП Војводини за 2015. годину.

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински се-
кретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, на основу 
записника комисије.

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве затражи додатну документацију.

Подносиоци пријава по овом конкурсу не могу користити сред-
ства по конкурсу „за доделу бесповратних средстава којима ће се 
суфинансирати програмске активности удружења грађана у 2015. 
години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези са 
пољопривредном производњом”.

7. Време закључења уговора

Време закључења уговора је 15 дана од дана доношења одлуке 
о додели средстава.

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава 
регулисаће се уговором.

Резултати конкурса објављују се на званичном сајту Покрајин-
ског секретаријата за пољопривреду,водопривреду и шумарство 
АП Војводине.  



22 април 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 17 - Страна 813

8. Услови коришћења средстава

Исплата средстава ће се вршити у складу с приливом средстава 
у буџет АП Војводине.

9. Начин достављања пријава 

Потребна конкурсна документација подноси се на следећу ад-
ресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са 
назнаком: „Koнкурс за удружења одгајивача стоке”, закључно са 
20. 05.2015. године или лично на писарници покрајинских органа 
Управе у згради Покрајинске владе АП Војводине, сваког радног 
дана од 9 до 14 часова.

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

10. Контакт за додатне информације

 Додатне информације могу се добити на  телефон 021/487-
4432; 487-4414.

11. Подаци о могућности преузимања документације у елек-
тронској форми

Текст конкурса, образац пријаве, правилник и остали обрасци 
потребни за конкурс налазе се на званичном сајту Секретаријата:   
www.psp.vojvodina.gov.rs
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С А Д Р Ж А Ј

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

314. Одлука о начину коришћења прикључка за пријем 
ТВ сигнала за службене потребе;

315. Одлука о приступању спровођењу јавног конкурса 
за именовање директора Јавног предузећа „Војво-
динашуме“, Петроварадин;

316. Решење о разрешењу заменика правобраниоца Ау-
тономне покрајине Војводине;

317. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Спо-
мен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду;

318. Решење о именовању чланова Управног одбора Спо-
мен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду;

319. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора 
Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду;

320. Решење о именовању чланова Надзорног одбора 
Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду;

321. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Му-
зеја Војводине у Новом Саду;

322. Решење о именовању чланова Управног одбора Му-
зеја Војводине у Новом Саду;

323. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Му-
зеја Војводине у Новом Саду;

324. Решење о именовању чланова Надзорног одбора 
Музеја Војводине у Новом Саду;

325. Решење о разрешењу председнице Управног одбора 
Завода за трансфузију крви Војводине;

326. Решење о именовању председнице Управног одбора 
Завода за трансфузију крви Војводине;

327. Решење о разрешењу председнице и члана  Уп-
равног одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ 
Зрењанин;

328. Решење о именовању председнице и члана Управног 
одбора Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрења-
нин;

329. Решење о разрешењу чланице Надзорног одбора 
Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ 
Меленци;

330. Решење о именовању члана Надзорног одбора Спе-
цијалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Ме-
ленци;

331. Решење о разрешењу председнице и чланице  Уп-
равног одбора Завода за јавно здравље Зрењанин;

332. Решење о именовању председника и чланице  Уп-
равног одбора Завода за јавно здравље Зрењанин.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

333. Конкурс за финансирање, суфинансирање и рефун-
дацију трошкова програмских активности и проје-

ката за подизање квалитета ученичког стандарда у 
Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину;

334. Конкурс за финансирање и суфинансирање на-
бавке опреме за установе ученичког стандарда у АП 
Војводини за  2015. годину;

335. Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке 
опреме за школе основног образовања и васпитања 
и школе средњег образовања на територији Ауто-
номне покрајине Војводине за  2015. годину;

336. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за енглески језик;

337. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за енглески језик;

338. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за енглески језик;

339. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за енглески језик;

340. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за енглески језик;

341. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за енглески језик;

342. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за француски језик;

343. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за француски језик;

344. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за француски језик;

345. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за француски језик;

346. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за хрватски језик;

347. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за италијански језик;

348. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за италијански језик;

349. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за италијански језик;

350. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за мађарски језик;

351. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за мађарски језик;

352. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за мађарски језик;

353. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за мађарски језик;

354. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за мађарски језик;

355. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за мађарски језик;

356. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за мађарски језик;

357. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за немачки језик;

789

790

790

790

790

791

791

791

791

792

792

792

792

793

793

793

793

794

794

794

795

796

797

797

797

797

798

798

798

798

799

799

799

799

800

800

800

800

801

801

801

801

802

802

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна



Страна 816 - Број 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 22 април 2015.

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

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

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27 

Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

358. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за немачки језик;

359. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за румунски језик;

360. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за румунски језик;

361. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за руски језик;

362. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за словачки језик;

363. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за словачки језик;

364. Решење о постављењу сталног судског тумача за ге-
стовни говор;

365. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за грчки језик;

366. Решење о постављењу сталног судског преводиоца 
за португалски језик.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

367. Конкурс за финансирање реализације програ-
ма „Здравствено васпитање о репродуктивном 
здрављу“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

368. Конкурс за доделу бесповратних средстава који-
ма ће се финансирати програмске активности уд-
ружења грађана у 2015. години на територији АП 
Војводине, чија је делатност у вези с пољопривред-
ном производњом;

369. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма 
коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме 
АП Војводине за 2015. годину;

370. Конкурс за доделу средстава за одржавање тради-
ционалних манифестација у 2015. години на тери-
торији АП Војводине;

371. Конкурс за расподелу средстава за очување и одр-
живо коришћење генетских ресурса домаћих живо-
тиња у Аутономној покрајини Војводини за 2015. го-
дину;

372. Конкурс о расподели средстава за одржавање ло-
калних и регионалних изложби стоке у Аутономној 
покрајини Војводини за 2015. годину;

373. Конкурс о расподели средстава за спровођење про-
грама унапређења рада удружења одгајивача стоке 
у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину.
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