„Службени лист АПВ“ излази по
потреби, на шест језика: српском,
мађарском, словачком, румунском,
русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају: –
Огласи по тарифи

Нови Сад
18. август 2010.
Број 15

448.
На основу члана 96. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/09), чл. 11. и 48. став 1. алинеја
12. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број 17/09) и члана 30. тачка 14. Покрајинске скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени
лист АПВ”, број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине,
на седници одржаној 18. августа 2010. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
I
Отуђује се неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине, путем јавног огласа прикупљањем писмених понуда и то:
- парцела број 10237/3 у површини од 670 м2 К.О.Нови
Сад I,
- парцела број 10237/4 у површини од 196 м2 К.О.Нови
Сад I, што укупно износи 866 м2, уписане у лист непокретности број 11636 у К.О.Нови Сад I.
Наведене парцеле налазе се на адреси Булевар ослобођења број
81, унутар парцеле број 10237/1, не излазе на регулациону линију
Булевара ослобођења и отуђују се заједно као једна целина.
На неизграђеном грађевинском земљишту налази се монтажни
привремени објекат коме је истекла привремена дозвола и који
није у поступку легализације.
Намена земљишта је одређена Планом детаљне регулације
дела новог градског центра, северно од Футошке улице у Новом
саду ( „Службени лист Града Новог Сада“, број: 2/2007).
II
Неизграђено грађевинско земљиште се отуђује по тржишним
условима.
Почетна цена неизграђеног грађевинског земљишта описаног
у члану 1. ове Одлуке, износи 166.000.076,00 динара, а што по м2
износи 191.686,00 динара.
Депозит за учешће у поступку отуђења се утврђује у износу
од 20% од почетне цене неизграђеног грађевинског земљишта у
јавној својини, односно у износу од 33.200.015,00 динара.
III
Поступак прикупљања писмених понуда, спровешће Комиси-
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ја за спровођење поступка отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине, коју
ће решењем именовати директор Управе за заједничке послове
покрајинских органа.
IV
Учесници у поступку прикупљања понуда могу бити правна и
физичка лица.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана оглашавања.
Понуда мора да садржи:
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични
број грађана и адресу становања
2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно
име, порески идентификациони број и седиште, потпис
овлашћеног лица и печат.
Уз понуду се доставља:
1.
2.
3.
4.

доказ о уплаћеном депозиту
уредно овлашћење за заступање
фотокопија личне карте за физичка лица
решење о упису у Регистар привредних субјеката или
други одговарајући регистар.
V

Учесник у поступку своју понуду доставља Комисији у затвореној коверти са назнаком да се ради о понуди за прибављање
земљишта и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се
шање поштом препоручено, а може се предати и преко писарнице Управе за заједничке послове покрајинских органа са назнаком „За Комисију за спровођење поступка отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне Покрајине
Војводине“.
Понуђени износ цене за отуђење земљишта мора бити изражен
у динарском износу и мора бити већи од почетног износа из јавног
огласа.
Неблаговремена, односно неуредна понуда ће се одбацити.
Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена понуда.
VI
Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује
учеснику који је понудио највишу цену за отуђење земљишта.
Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за
отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора.
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Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 5 дана од дана
отварања понуда.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
САВЕТА ЗА РЕФОРМУ ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ

VII

Члан 1.

Предлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача, записник о
раду и извештај о спроведеном поступку јавног отварања понуда, Комисија доставља директору Управе за заједничке послове
покрајинских органа. Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине, доноси директор Управе и доставља га свим учесницима
у поступку прикупљања понуда и Покрајинском јавном правобранилаштву. По правоснажности решења, директор Управе за
заједничке послове покрајинских органа и лице које је прибавило
неизграђено грађевинско земљиште, закључују уговор у року од
30 дана од дана правоснажности решења.
Уговор о отуђењу се оверава код надлежног суда, након регулисања обавезе плаћања уговорене цене за земљишта.

У Одлуци о образовању Савета за реформу покрајинске управе
(‘’Службени лист АПВ’’, број: 17/06 и 15/07), у члану 4. став 2.
мења се и гласи:
‘’За заменика председника Савета именује се:
- мр Андор Дели, покрајински секретар за прописе, управу и националне заједнице;’’.
У ставу 3. алинеја 3. речи: ‘’Службе за опште и заједничке послове послове покрајинских органа’’, замењују се речима: ‘’Управе за заједничке послове покрајинских органа’’.
Члан 2.
У чл. 1, 2, 4. и 6. речи: ‘’Извршно веће’’, замењују се речју:
‘’Влада’’ у одговарајућем падежу.

Трошкове овере Уговора о отуђењу код надлежног суда, сноси
лице којем се отуђује земљиште у јавној својини.

Члан 3.

VIII

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.

Ако лице које је прибавило неизграђено грађевинско земљиште
у својину не приступи закључењу уговора, директор Управе за
заједничке послове покрајинских органа ће на предлог Комисије поништити решење о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини. У том случају, лице којем је отуђено неизграђено грађевинско земљиште, нема право на повраћај
уплаћеног депозита по јавном огласу за прикупљање писмених
понуда.
IX
	Лице коме се земљиште отуђује, дужно је:
- да уклони привремени монтажни објекат о свом трошку,
- да најраније у року од 1 године од дана закључења уговора,
ступи у посед и да у законским роковима, рачунајући од дана
ступања у посед земљишта, прибави од надлежних органа све
потребне дозволе и приступи изградњи објекта са планираном
наменом на поменутим парцелама.
X
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ .
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 46-00023/2010
Нови Сад, 18. август 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
АнаТоманова-Маканова,с.р.

449.
На основу члана 2. Одлуке о стратегији реформе и развоја
покрајинске управе (‘’Службени лист АПВ’’, број: 14/06, 5/08 и
15/08) и члана 25. став 2. и 3. Покрајинске скупштинске Одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’,
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 18. августа 2010. године, д о н е л а је

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-00069/2010
Нови Сад, 18. август 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
АнаТоманова-Маканова,с.р.

450.
На основу члана 3. Одлуке о Стратегији еУправе покрајинских
органа (“Службени лист АПВ”, број 18/07) и члана 25. став 2. и 3.
Покрајинске скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/2010), Влада Аутономне
Покрајине Војводине, на седници одржаној 18. августа 2010. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ СТРАТЕГИЈОМ УПРАВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Члан 1.
У Одлуци о образовању Комисије за управљање стратегијом
еУправе покрајинских органа (“Службени лист АПВ”, број
8/2010), у члану 4. став 2. мења се и гласи:
‘’За заменика председника Комисије, именује се:
- мр Андор Дели, покрајински секретар за прописе, управу и националне заједнице;’’.
Члан 2.
У члану 4. став 3. алинеје 4. и 5. и члану 7. речи: ‘’Служба за
опште и заједничке послове покрајинских органа’’, замењују се
речима: ‘’Управа за заједничке послове покрајинских органа’’, у
одговарајућем падежу.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
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Страна 747
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-00070/2010
Нови Сад, 18. август 2010. године

Основној школи ‘’Ђорђе Натошевић’’ у Новом Саду,
- мр Славица Марковић,
магистар дефектолошких наука, директор Школе за основно и средње образовање ‘’Милан Петровић’’ у Новом Саду и

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

- Едит Шош,
професор биологије, запослена у
Хемијско-технолошкој средњој школи ‘’Лазар Нешић’’ у
Суботици.

451.
На основу члана 4. став 2. и став 4. Одлуке о додели Признања
‘’Др Ђорђе Натошевић’’ (‘’Службени лист АПВ“, број: 8/01 и
10/10) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске Одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’,
број: 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 18. августа 2010. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА
ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ‘’ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ’’

Разрешавају се председник и чланови Одбора за доделу Признања ‘’Др Ђорђе Натошевић’’ (у даљем тексту: Одбор), именовани Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине,
број: 022-00482/2006 од 12. јула 2006. године:
- председник Одбора
- др Радош Радивојевић,
редовни професор на
Факултету техничких наука у Новом Саду, за ужу научну
област Социологија и Социологија рада,
- чланови Одбора
- мр Ибоја Гера
магистар психологије,
руководилац Одељења за развој у Педагошком заводу
Војводине у Новом Саду,
- др Оливера Гајић,
доцент на Филозофском
факултету у Новом Саду, Катедра за педагогију,
редовни професор у пен-

- Пламенка Розина Вулетић,
професор немачког језика и књижевности, председник Савета за културу
Општине Сремски Карловци,
- Јелена Симоновић, дипломирани музичар-пијаниста,
запослена у Средњој музичкој школи ‘’Исидор Бајић’’ у
Новом Саду,
- Јованка Милиновић,
дипломирани психолог,
запослена у Основној школи ‘’Бранко Радичевић’’ у Новом Саду,
- др Мирјана Сегединац,
редовни професор на
Природно-математичком факултету у Новом Саду и помоћник директора Департмана за хемију,
- Аника Варга,
професор мађарског језика и књижевности, директор Гимназије ‘’Деже Костолањи’’ у Суботици,
- др Геза Цекуш,
ванредни професор на Учитељском
факултету у Сомбору за Основе природних наука и Методику природе и друштва,
- Весна Миљуш,

Ово Решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00564/2010
Нови Сад, 18. август 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

452.

I

- др Спасоје Бјелица,
зији,

II

професор биологије, запослена у

На основу члана 4. ставова 2. и 3. Одлуке о додели Признања
‘’Др Ђорђе Натошевић’’ («Службени лист АПВ», број: 8/01 и
10/10) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске Одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’,
број: 4/10),Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 18. августа 2010. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА
ЗА ДОДЕЛУ ПОРИЗНАЊА ‘’ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ’’
I
У Одбор за доделу Признања ‘’Др Ђорђе Натошевић’’ (у даљем
тексту: Одбор), именују се:
- за председника
- проф. др Оливера Гајић, ванредни професор на Филозофском факултету у Новом Саду, за ужу научну област
Педагогија,
- за чланове
- Марко Лош, професор историје, директор ССШ „Бранко
Радичевић“ у Руми,
- Зденка Ивковић, професор педагогије, директор Основне школе „Милош Црњански“ у Новом Саду,
-	Жужа Ковач, професор разредне наставе, помоћник директора у Основној школи „Никола Тесла“, Банатско Карађорђево, издвојено одељење „Ади Ендре“ у Торди,
- Паљо Бељичка, професор физике, директор Гимназије са
Домом ученика „Јан Колар“ у Бачком Петровцу,
- Весна Јововић, васпитач, директор Предшколске установе „Бамби“ у Кули,
- Милош Николић, професор виолине у Музичкој школи у
Суботици.
II
Мандат председника и чланова Одбора траје четири године.
III
Ово Решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
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Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00565/2010
Нови Сад, 18. август 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
АнаТоманова-Маканова,с.р.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00547/2010
Нови Сад, 4. август 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
АнаТоманова-Маканова,с.р.

453.

455.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник РС”, број: 107/05 и 72/09 – други закон), тачке
II Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту (“Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 4. августа 2010.
године, д о н е л а је

На основу члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије
за инклузију Рома («Службени лист АПВ», број 8/06), чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/2010),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 18.
августа 2010. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута
Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад, коју је донео Управни
одбор Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад, на седници одржаној 14.11.2008. године.

I
Проф. др НАДА ЧЕМЕРЛИЋ АЂИЋ, доктор медицине, специјалиста интерне медицине - кардиолог, разрешава се дужности
директора Института за кардиоваскуларне болести Војводине, на
коју је именована Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине
Војводине, број: 022-00641/2006 од 30. августа 2006. године, због
истека мандата.
II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.

РЕШЕЊЕ
I

II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00429/2010
Нови Сад, 18. август 2010. године

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00546/2010
Нови Сад, 4. август 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
АнаТоманова-Маканова,с.р.

456.
Потпредседница
Владе АП Војводине
АнаТоманова-Маканова,с.р.

454.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник РС”, број: 107/05 и 72/09 – други закон), тачке
II Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту (“Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске Одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине (“Службени лист АПВ”, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 4. августа 2010.
године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Проф. др НАДА ЧЕМЕРЛИЋ АЂИЋ, доктор медицине, специјалиста интерне медицине - кардиолог, именује се за директора
Института за кардиоваскуларне болести Војводине, на период од
четири године.
II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(“Службени лист АПВ”, број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 4. августа 2010. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места у Српском народном
позоришту у Новом Саду, који је донео в.д. управника Српског
народног позоришта под бројем: 01-1719/11-2008, дана 18.06.2010.
године.
II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине”.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-00465/2010
Нови Сад, 4. август 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
АнаТоманова-Маканова,с.р.
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457.

Покрајински секретаријат за образовање

На основу члана 12. и члана 11. став 1. тачка 1. Правилника о
сталним судским тумачима („Сл.гласник РС”, број 35/2010), а у
вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Сл.гласник РС”, број 99/09) и чланом
53. Покрајинске скупштинске oдлуке о покрајинској управи (“Сл.
лист АПВ” број 04/2010), поступајући по захтеву Наде (Душан)
Поповић из Новог Сада, покрајински секретар за прописе, управу
и националне заједнице,
доноси

РЕШЕЊЕ

Нада (Душан) Поповић, професор немачког језика и књижевности из Новог Сада, Булевар М.Пупина 18/V, разрешава се дужности сталног судског тумача – сталног судског преводиоца за
немачки језик и брише се из регистра сталних судских тумача за
територију Аутономне Покрајине Војводине.

Број: 106-61-00097/2010-01
Дана: 13. 08. 2010. године

459.
На основу члана ����������������������������������������������
33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ( ‘’Службени гласник
РС’’, број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009),
члана 21. став 1. тачка 2. и члана 24. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09.),
чланом 14. став 1. Закона о националним саветима националних
мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009.), члана 21. став
2., члана 23 и члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ број 4/2010), покрајински
секретар за образовање, д о н е о ј е

Покрајински секретаријат за прописе, управу
и националне заједнице
Број: 101-74-00046/2010
Дана 17.08.2010. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor
мр Андор Дели с.р.

Покрајински секретар
Др Јегеш Золтан.с.р.

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИКА - ДОДАТАК ИЗ
НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ СЛОВАКА, уз уџбеник
Историјска читанка са радном свеском, за
шести разред основне школе, на словачком
језику, аутора додатка Габриеле Губа

458.

I

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне Покрајине Војводине ( ‘’Службени
гласник РС’’, број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број
72/2009), члана 21. став 1. тачка 2. и члана 24. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“
број 72/09.), чланом 14. став 1. Закона о националним саветима
националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009.),
члана 21. став 2., члана 23 и члана 48. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ број 4/2010),
покрајински секретар за образовање д о н е о ј е

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИКА – МАЂАРСКИ НАРОД У
СРЕДЊЕМ ВЕКУ – додатак уз Радну свеску из
Историје, за шести разред основне школе, на
мађарском језику, аутора
додатка Ангеле Харди-Иршаи

ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК - ДОДАТАК ИЗ
НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ СЛОВАКА, уз уџбеник Историјска
читанка са радном свеском, за шести разред основне школе, на
словачком језику, аутора додатка Габриеле Губа и рецензената
др Самуела Человског, Јарослава Микловица и Ане Струхар, као
уџбеника за наставни предмет ИСТОРИЈА за шести разред основне школе на словачком наставном језику, од школске 2010/2011.
године.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за образовање
Број: 106-61-00073/2010-01
Дана: 13. 08. 2010. године

I
ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК
– МАЂАРСКИ НАРОД У СРЕДЊЕМ ВЕКУ – додатак уз Радну
свеску из Историје, за шести разред основне школе, на мађарском
језику, аутора додатка Ангеле Харди-Иршаи и рецензената др
Александра Касаша, Ирене Миодраговић и Тибора Нађа, као уџбеника за наставни предмет ИСТОРИЈА за шести разред основне
школе на мађарском наставном језику, од школске 2010/2011. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.

Покрајински секретар
Др Јегеш Золтан.с.р.�

460.
На основу члана 34. став 1. тачка 25. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне Покрајине Војводине ( ‘’Службени
гласник РС’’, број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број
72/2009), члана 21. став 1. тачка 2. и члана 24. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“
број 72/09.), чланом 14. став 1. Закона о националним саветима
националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009.),
члана 21. став 2., члана 23 и члана 48. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ број 4/2010),
покрајински секретар за образовање д о н е о ј е
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462.

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИКА ИСТОРИЈА – додатак
ИСТОРИЈА МАЂАРСКОГ НАРОДА И МАЂАРСКЕ
У СРЕДЊЕМ ВЕКУ, за други разред гимназије
општег и друштвено-језичког смера, на
мађарском језику, аутора додатка мр Тибора
Пала
I
ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК
ИСТОРИЈА – додатак ИСТОРИЈА МАЂАРСКОГ НАРОДА И
МАЂАРСКЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ, за други разред гимназије
општег и друштвено-језичког смера, на мађарском језику, аутора додатка мр Тибора Пала и рецензената др Александра Касаша, др Золтана Ђере и Ирене Миодраговић, као уџбеника за
наставни предмет ИСТОРИЈА за други разред гимназије општег
и друштвено-језичког смера, на мађарском наставном језику, од
школске 2010/2011. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за образовање
Број: 106-61-00099/2010-01
Дана: 13. 08. 2010. године

Покјински секретар
Др Јегеш Золтан,с.р

461.

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне Покрајине Војводине ( ‘’Службени
гласник РС’’, број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број
72/2009), члана 21. став 1. тачка 2. и члана 16. став 5. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник
РС“ број 72/09.), чланом 14. став 1. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009.),
члана 21. став 2., члана 23 и члана 48. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ број 4/2010),
покрајински секретар за образовање,
донео је
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИКА ПРИРОДА И ДРУШТВО
– додатак из националне историје Словака, за
четврти разред основне школе, на словачком
језику, аутора др Зорослава Спевака
I
ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК ПРИРОДА И
ДРУШТВО – додатак из националне историје Словака, за четврти разред основне школе, на словачком језику, аутора др Зорослава Спевака.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за образовање.

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне Покрајине Војводине ( ‘’Службени
гласник РС’’, број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број
72/2009), члана 21. став 1. тачка 2. и члана 16. став 5. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник
РС“ број 72/09.), чланом 14. став 1. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009.),
члана 21. став 2., члана 23 и члана 48. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ број 4/2010),
покрајински секретар за образовање, д о н е о ј е

Број: 106-61-00019/2010-01
Дана: 10. 08. 2010. године

Покрајински секретар
Др Јегеш Золтан.с.р.

463.

О ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИКА ПРИРОДА И ДРУШТВО
– додатак из националне историје Мађара, за
четврти разред основне школе, на мађарском
језику, аутора Арпада Пача

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне Покрајине Војводине ( ‘’Службени
гласник РС’’, број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број
72/2009), члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник
РС“ број 72/09.), чланом 14. став 1. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009.),
члана 21. став 2., члана 23 и члана 48. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ број 4/2010),
покрајински секретар за образовање,д о н е о ј е

I

РЕШЕЊЕ

ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК ПРИРОДА И
ДРУШТВО – додатак из националне историје Мађара, за четврти
разред основне школе, на мађарском језику, аутора Арпада Пача.

О ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИКА СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА за осми разред основне
школе, на словачком језику, аутора др Михала
Тира и Зузане Тирове

РЕШЕЊЕ

II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за образовање.
Број: 106-61-00012/2010-01
Дана: 10. 08. 2010. године

I
ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА за осми разред основне школе,
на словачком језику, аутора др Михала Тира и Зузане Тирове.
II

Покрајински секретар
Др Јегеш Золтан.с.р.

Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
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Покрајински секретаријат за образовање.
Број: 106-61-00074/2010-01
Дана: 09. 08. 2010. године

Покрајински секретар
Др Јегеш Золтан.с.р.

464.
На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне Покрајине Војводине ( ‘’Службени
гласник РС’’, број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број
72/2009), члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник
РС“ број 72/09.), чланом 14. став 1. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009.),
члана 21. став 2., члана 23 и члана 48. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ број 4/2010),
покрајински секретар за образовање, д о н е о ј е

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИКА ЧИТАНКА за осми
разред основне школе, на мађарском језику,
аутора др Еве Толди
I
ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК ЧИТАНКА за осми
разред основне школе, на мађарском језику, аутора др Еве Толди.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за образовање.
Број: 106-61-00100/2010-01
Дана: 09. 08. 2010. године

Покрајински секретар
Др Јегеш Золтан.с.р.

466.

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИКА ЧИТАНКА за шести
разред основне школе, на словачком језику,
аутора др Јармиле Ходолич

II

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне Покрајине Војводине ( ‘’Службени
гласник РС’’, број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број
72/2009), члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник
РС“ број 72/09.), чланом 14. став 1. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009.),
члана 21. став 2., члана 23 и члана 48. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ број 4/2010),
покрајински секретар за образовање, донео је

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

РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК ЧИТАНКА за шести разред основне школе, на словачком језику, аутора др Јармиле
Ходолич.

Покрајински секретаријат за образовање.
Број: 106-61-00086/2010-01
Дана: 09. 08. 2010. године

О ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИКА НЕГОВАЊЕ ЈЕЗИКА за
трећи разред основне школе, на мађарском
језику, аутора Ержебет Роквић

Покрајински секретар
Др Јегеш Золтан.с.р.

465.
На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне Покрајине Војводине ( ‘’Службени
гласник РС’’, број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број
72/2009), члана 21. став 1. тачка 1. и члана 16. став 5. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник
РС“ број 72/09.), чланом 14. став 1. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009.),
члана 21. став 2., члана 23 и члана 48. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ број 4/2010),
покрајински секретар за образовање, д о н е о ј е

I
ОДОБРАВА СЕ ЗА УПОТРЕБУ УЏБЕНИК НЕГОВАЊЕ ЈЕЗИКА за трећи разред основне школе, на мађарском језику, аутора Ержебет Роквић.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за образовање.
Број: 106-61-00098/2010-01
Дана: 06. 08. 2010. године

Покрајински секретар
Др Јегеш Золтан.с.р.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.

Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини Аутономне Покрајине
Војводине;
Одлука о изменама Одлуке о образовању Савета за
реформу покрајинске управе;
Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за
управљање стратегијом еУправе покрајинских органа;
Решење о разрешењу председника и чланова Одбора
за доделу признања “Др Ђорђе Натошевић”;
Решење о именовању председника и чланова Одбора
за доделу признања “Др Ђорђе Натошевић”;
Решење о разрешењу проф. Др Наде Чемерлић Ађић
дужности директора Института за кардиоваскуларне
болести Војводине;
Решење о именовању проф. Др Наде Чемерлић Ађић
за директора Института за кардиоваскуларне болести;
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута Канцеларије за инклузију Рома
Нови Сад;
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места у Српском народном позоришту у Новом
Саду.

Решење о разрешењу Нада (Душан) Поповић, дужности сталног судског тумача-сталног судског преводиоца за немачки језик.

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
458.
745
746
746
747

459.

460.

747
748
748
748

748

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
457.

Редни број

461.

462.

463.

464.
465.
466.

749

Решење о одобравању уџбеника – Мађарски народ у
средњем веку – додатак уз Радну свеску из Историје,
за шести разред основне школе, на мађарском језику,
аутора додатка Ангеле Харди-Иршаи;
Решење о одобравању уџбеника - додатак из националне историје Словака, уз уџбеник Историјска читанка са радном свеском, за шести разред основне
школе, на словачком језику, аутора додатка Габриеле
Губа;
Решење о одобравању уџбеника историја - додатак
Историја мађарског народа и Мађарске у средњем
веку, за други разред гимназије општег и друштвенојезичког смера, на мађарском језику, аутора додатка
мр Тибора Пала;
Решење о одобравању уџбеника Природа и друштво
– додатак из националне историје Мађара, за четврти разред основне школе на мађарском језику, аутора
Арпада Пача;
Решење о одобравању уџбеника Природа и друштво
– додатак из националне историје Словака, за четврти разред основне школе, на словачком језику, аутора
др Зорослава Спевака;
Решење о одобравању уџбеника Словачки језик и
култура изражавања за осми разред основне школе,
на словачком језику, аутора др Михала Тира и Зузане
Тирове;
Решење о одобравању уџбеника Читанка за шести
разред основне школе, на словачком језике, аутора др
Јармиле Ходолич;
Решење о одобравању уџбеника Читанка за осми разред основне школе, на мађарском језику, аутора др
Еве Толди;
Решење о одобравању уџбеника Неговање језика за
трећи разред основне школе, на мађарском језику, аутора Ержебет Роквић.

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
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