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354.

На основу члана 30. став 1. тачка 5., 7. и 11. и чл. 33. и 35. став 1. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (''Службени лист АПВ'', број: 4/10) и члана 25. став 3. 
и члана 88. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду 
(''Службени гласник РС'', број: 18/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 17. априла 2013. године,  д о н е- 
л а  ј е

О Д Л У К У
О МРЕЖИ УСТАНОВА

 СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се мрежа установа студентског стан-
дарда чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.

Члан 2.

Мрежу установа студентског стандарда из ове одлуке чине:

I СТУДЕНТСКИ ЦЕНТРИ

1.1 СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ''НОВИ САД'' у Новом Саду, са 
јединицама: 

1) Студентски дом ''Слободан Бајић'' у Новом Саду, 
2) Студентски дом ''Вељко Влаховић'' у Новом Саду, 
3) Студентски дом ''Фејеш Клара'' у Новом Саду,
4) Студентски дом ''23. октобар'' у Новом Саду, 
5) Студентски дом ''Сајмиште'' у Новом Саду, 
6) Студентски дом ''Проф. Живојин Ћулум'' у Новом Саду, 
7) Студентски дом  ''Цар Лазар'' у Новом Саду, 
8) Студентски дом ''Никола Тесла'' у Новом Саду, 
9) Студентски дом ''Михајло Предић – др Миша'' у Зрења-

нину, 
10) Студентски дом ''Др Зоран Ђинђић'' у Сомбору, 
11) Студентски ресторан I, Нови Сад, 
12) Студентски ресторан II, Нови Сад, 
13) Студентски ресторан III, Нови Сад, 

1-2 СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ''СУБОТИЦА'' у Суботици, са је-
диницама:

1) Студентски дом ''Иво Лола Рибар'' у Суботици, 
2) Студентски дом ''Боса Милићевић'' у Суботици, 
3) Студентски ресторан I, Суботица,
4) Студентски ресторан II, Суботица.

II СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

1) Студентски културни центар у Новом Саду.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Служ-
беном листу Аутономне Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-317/2013
Нови Сад, 17. април 2013. године

Председник
Владе АП Војводине

Др Бојан Пајтић,с.р.

355.

На основу члана 30. став 1. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 
29. став 5. и чланом 166. став 1. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09 и 52/11), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. 
априла 2013. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о мрежи основних школа на тери-
торији Општине Нови Бечеј, број: II 02-61-54/2011, коју је донела 
Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној 27. децем-
бра  2011. године и на Одлуку о допуни Одлуке о мрежи основних 
школа на територији Општине Нови Бечеј, број: II 02-61-16/2013, 
коју је донела Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одр-
жаној 25. фебруара  2013. године.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-318/2013
Нови Сад, 17. април 2013. године

Председник
Владе АП Војводине

Др Бојан Пајтић,с.р.

356.

На основу члана 30. став 1. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 29. став  
5. и чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09 и 52/11), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. априла 
2013. године,  д о н е л а  је 
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о мрежи основних школа са се-
диштем на територији Града Панчева, број: II-04-06-45/2012, коју 
је донела Скупштина града Панчева, на седници одржаној 28. де-
цембра  2012. године.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-86/2013
Нови Сад, 17. април 2013. године

Владе АП Војводине
Др Бојан Пајтић,с.р.

357.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског 
фонда Аутономне Покрајине Војводине ( «Службени лист АПВ», 
број: 17/03 и 3/06), чл. 33. и 35. става 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине  («Службени 
лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 17. априла 2013. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски извештај Гаранцијског фон-
да Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, који је ус-
војио Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине 
Војводине, на 52. седници одржаној 22.02.2013. године.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 403-3/2013
Нови Сад, 17. април 2013. године

Председник
Владе АП Војводине

Др Бојан Пајтић,с.р.

358.

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 4/10), а у вези са чланом  1. став 1. 
алинеја 7. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу осни-
вачких права над установама културе које је основала Аутономна 
Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 18/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 17. априла 2013. године,  д о н е- 
л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Српског народног позо-
ришта у Новом Саду за 2012. годину, који је усвојио Управни од-
бор Установе, на седници одржаној 27. фебруара 2013. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-73/2013
Нови Сад, 17. април 2013. године

Председник
Владе АП Војводине

Др Бојан Пајтић,с.р.

359.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода 
„Форум“ - Forum Könyvkiadó Intézet («Службени лист АПВ», број 
7/08) 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 17. априла 2013. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Издавачког завода „Фо-
рум“ - Forum Könyvkiadó Intézet за период од 1. јануара до 31. 
децембра 2012. године, који је усвојио Управни одбор Завода, на 
седници одржаној 13. фебруара 2013. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-76/2013
Нови Сад, 17. април 2013. године

Председник
Владе АП Војводине

Др Бојан Пајтић,с.р.

360.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Хрвата («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 6/09) и 
чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. 
априла 2013. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу вој-
вођанских Хрвата - Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2012. 
годину, који је усвојио Управни одбор Звода, на седници одржаној 
12. фебруара 2013. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-75/2013
Нови Сад, 17. април 2013. године

Председник
Владе АП Војводине

Др Бојан Пајтић,с.р.
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361.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Словака («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 6/09) и 
чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 17. 
априла 2013. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу вој-
вођанских Словака - Ústav pre kulturu vojvodinských Slovákov за 
2012. годину, који је усвојио Управни одбор Завода, на седници 
одржаној 12. фебруара 2013. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-74/2013
Нови Сад, 17. април 2013. године

Председник
Владе АП Војводине

Др Бојан Пајтић,с.р.

362.

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 4/10), а у вези са чланом 141. став 
2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 
107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10,  57/2011 и 119/2012) и чла-
ном 1. став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице Вршац, Вршац 
услед поделе Здравственог центра „Вршац“ Вршац („Службени 
лист АПВ“, број: 1/09 и 21/10), Владa Аутономне Покрајине Војво-
дине на седници одржаној 17. априла 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута Опште болнице 
Вршац, Вршац, коју је донео Управни одбор Опште болнице Вр-
шац, Вршац, на седници одржаној 23. јануара 2013. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-263/2013
Нови Сад, 17. април 2013. године

Председник
Владе АП Војводине

Др Бојан Пајтић,с.р.

363.

Покрајински секретар за образовање, управу и 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“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке 

о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 
– пречишћен текст) решавајући по захтеву Јелене (Новица) 
Николић, 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-
74-4/2012, објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 
32/2012, у листу "Дневник" и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Јелена (Новица) Николић, професор француског језика и књи-
жевности из Новог Сада, Алексе Шантића 66, поставља се за 
сталног судског преводиоца за француски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-74/2012-02 од  04.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели) 

364.

Покрајински секретар за образовање, управу и 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“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 
– пречишћен текст) решавајући по захтеву Милине (Добривој) 
Јанковић, 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-
74-4/2012, објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 
32/2012, у листу "Дневник" и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Милина (Добривој) Јанковић, професор француског језика и 
књижевности из Новог Сада,Толстојева 46, поставља се за стал-
ног судског преводиоца за француски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-82/2012-02 од  04.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели) 

365.

Покрајински секретар за образовање, управу и 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“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 
– пречишћен текст) решавајући по захтеву Драгане (Драган) 
Јовановић, магистра филолошких наука из Новог Сада,  подне-
том на Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје 
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виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, 
објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, 
у листу "Дневник" и на интернет страници овог секретаријата,  
д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Драгана (Драган) Јовановић, магистар филолошких наука из 
Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 18, поставља се за сталног 
судског преводиоца за француски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-65/2012-02 од  04.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели) 

366.

Покрајински секретар за образовање, управу и 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“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – 
пречишћен текст) решавајући по захтеву Марте (Јожеф) Кеменци 
Вершеги, преводиоца из Суботице,  поднетом на Оглас за пос-
тављање сталних судских тумача за подручје виших судова на 
територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Марта (Јожеф) Кеменци Вершеги, преводилац из Суботице, 
Наде Димић 35/19, поставља се за сталног судског преводиоца за 
мађарски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-108/2012-02 од  06.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели) 

367.

Покрајински секретар за образовање, управу и 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“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 
– пречишћен текст) решавајући по захтеву Ержебет (Арпад) 
Савановић, професора разредне наставе из Кикинде,  поднетом 
на Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје 
виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, 
објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, 
у листу "Дневник" и на интернет страници овог секретаријата,   
д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Ержебет (Арпад) Савановић, професор разредне наставе из 
Кикинде, Жарка Зрењанина  15, поставља се за сталног судског 
преводиоца за мађарски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-42/2012-02 од  06.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели) 

368.

Покрајински секретар за образовање, управу и 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“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 
– пречишћен текст) решавајући по захтеву Каролине (Јожеф) 
Лендак-Кабок, дипломираног правника-мастер из Новог Сада,  
поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача за 
подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-
74-4/2012, објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 
32/2012, у листу "Дневник" и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Каролина (Јожеф) Лендак-Кабок, дипломирани правник-мастер 
из Новог Сада, Цара Душана 69, поставља се за сталног судског 
преводиоца за мађарски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-18/2012-02 од  06.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели) 

369.

Покрајински секретар за образовање, управу и 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“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – 
пречишћен текст) решавајући по захтеву Валерије (Ференц) Варга, 
професора разредне наставе из Суботице,  поднетом на Оглас за 
постављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Валерија (Ференц) Варга, професор разредне наставе из Субо-
тице, Франца Листа 6, поставља се за сталног судског преводиоца 
за мађарски језик.
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РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-80/2012-02 од  06.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели) 

370.
Покрајински секретар за образовање, управу и 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“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – 
пречишћен текст) решавајући по захтеву Агнеш (Ласло) Славић, 
др наука-менаџмент и бизнис из Суботице,  поднетом на Оглас за 
постављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Агнеш (Ласло) Славић, др наука-менаџмент и бизнис из Субо-
тице, Николе Кујунџића 6а, поставља се за сталног судског пре-
водиоца за мађарски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-28/2012-02 од  06.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели) 

371.
Покрајински секретар за образовање, управу и 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“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 
– пречишћен текст) решавајући по захтеву Тимее (Арпад) Бешић, 
професора мађарског језика и књижевности из Сомбора,  подне-
том на Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје 
виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, 
објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, 
у листу "Дневник" и на интернет страници овог секретаријата,          
д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Тимеа (Арпад) Бешић, професор мађарског језика и књижев-
ности из Сомбора, Скопљанска 2а/8, поставља се за сталног суд-
ског преводиоца за мађарски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-20/2012-02 од  06.03.2013. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели)

372.

Покрајински секретар за образовање, управу и 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“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 
– пречишћен текст) решавајући по захтеву Жолта (Ото) Сакалаш, 
дипломираног правника-мастер из Новог Сада,  поднетом на Ог-
лас за постављање сталних судских тумача за подручје виших су-
дова на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен 
дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Днев-
ник" и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Жолт (Ото) Сакалаш, дипломирани правник-мастер из Новог 
Сада, Родољуба Чолаковића 6, поставља се за сталног судског 
преводиоца за мађарски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-64/2012-02 од  06.03.2013. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели)

373.

Покрајински секретар за образовање, управу и 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“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – 
пречишћен текст) решавајући по захтеву Данке (Боривој) Бакић, 
професора италијанског језика и књижевности из Бешке, подне-
том на Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје 
виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, 
објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, 
у листу "Дневник" и на интернет страници овог секретаријата,          
д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Данка (Боривој) Бакић, професор италијанског језика и књи-
жевности из Бешке, Карађорђева 6, поставља се за сталног суд-
ског преводиоца за италијански језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-71/2012-02 од  04.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели) 

374.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним 
судским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у 
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вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
Покрајине Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 
– пречишћен текст) решавајући по захтеву Драгане (Милан) 
Новаковић, дипломираног филолога италијанског језика и 
књижевности – мастер из Панчева,  поднетом на Оглас за пос-
тављање сталних судских тумача за подручје виших судова на 
територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Драгана (Милан) Новаковић, дипломирани филолог италијан-
ског језика и књижевности – мастер из Панчева, Немањина 3, по-
ставља се за сталног судског преводиоца за италијански језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-27/2012-02 од  04.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели) 

375.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука УС) 
и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен текст) 
решавајући по захтеву Катарине (Анђелко) Радосављевић, про-
фесора италијанског језика и књижевности из Вршца,  поднетом 
на Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје 
виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, 
објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, 
у листу "Дневник" и на интернет страници овог секретаријата,     
д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Катарина (Анђелко) Радосављевић, професор италијанског је-
зика и књижевности из Вршца, Арсенија Чарнојевића 4, поставља 
се за сталног судског преводиоца за италијански језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-77/2012-02 од  04.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

376.

Покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не 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 Аутоном-
не Покрајине Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пре-

чишћен текст) 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-
74-4/2012, објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 
32/2012, 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, Словачка 20/16, поставља се за стал-
ног судског преводиоца за италијански језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-84/2012-02 од  04.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

377.

Покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не 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 Аутоном-
не Покрајине Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пре-
чишћен текст) решавајући по захтеву Jелене (Владо) Бадовинац, 
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-
74-4/2012, објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 
32/2012, у листу "Дневник" и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Јелена (Владо) Бадовинац, професор италијанског језика и 
књижевности из Новог Сада, Народног фронта 36, поставља се за 
сталног судског преводиоца за италијански језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-103/2012-02 од  04.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

378.

Покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не 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 Аутоном-
не Покрајине Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пре-
чишћен текст) решавајући по захтеву Жолта (Ото) Сакалаш, ди-
пломираног правника-мастер из Новог Сада,  поднетом на Оглас 
за постављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и
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РЕШЕЊЕ

Жолт (Ото) Сакалаш, дипломирани правник-мастер из Новог 
Сада, Родољуба Чолаковића 6, поставља се за сталног судског 
преводиоца за немачки језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-63/2012-02 од  06.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

379.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука УС) 
и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен текст) 
решавајући по захтеву Љиљане (Сладенко) Шотра, професора не-
мачког језика и књижевности из Зрењанина,  поднетом на Оглас 
за постављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Љиљана (Сладенко) Шотра, професор немачког језика и књи-
жевности из Зрењанина Мирослава Крлеже 16., поставља се за 
сталног судског преводиоца за немачки језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-91/2012-02 од  06.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

380.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука УС) 
и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен текст) 
решавајући по захтеву Олгице (Петар) Јованић, професора немач-
ког језика и књижевности из Нове Пазове,  поднетом на Оглас за 
постављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Олгица (Петар) Јованић, професор немачког језика и књижев-
ности из Нове Пазове, Краља Петра Првог Карађорђевића 69, по-
ставља се за сталног судског преводиоца за немачки језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-68/2012-02 од  06.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

381.
Покрајински секретар за образовање, управу и национал-

не 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 Аутоном-
не Покрајине Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пре-
чишћен текст) решавајући по захтеву Зорице (Мићо) Класан, ди-
пломираног филолога кинеског језика и књижевности из Новог 
Сада, поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача 
за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-
74-4/2012, објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 
32/2012, у листу "Дневник" и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Зорица (Мићо) Класан, дипломирани филолог кинеског језика 
и књижевности из Новог Сада, Косте Рацина 24, поставља се за 
сталног судског преводиоца за кинески језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-94/2012-02 од  04.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

382.
Покрајински секретар за образовање, управу и национал-

не 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 Аутоном-
не Покрајине Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пре-
чишћен текст) решавајући по захтеву Тамаре (Никола) Радаковић, 
дипломираног филолога кинеског језика и књижевности из Сом-
бора, поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача 
за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-
74-4/2012, објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 
32/2012, у листу "Дневник" и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Тамара (Никола) Радаковић, дипломирани филолог кинеског 
језика и књижевности из Сомбора, Војвођанска 60, поставља се 
за сталног судског преводиоца за кинески језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-67/2012-02 од  04.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 
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383.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука УС) 
и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској уп-
рави („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен текст) ре-
шавајући по захтеву Јованке (Зоран) Грујовић, професора руског 
језика и књижевности из Банатског Карловца,  поднетом на Оглас 
за постављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Јованка (Зоран) Грујовић, професор руског језика и књижев-
ности из Банатског Карловца, Косовска 67, поставља се за сталног 
судског преводиоца за руски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-87/2012-02 од  04.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

384.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука УС) 
и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен текст) 
решавајући по захтеву Артема (Анатолиј) Потапенка, дипломи-
раног правника из Новог Сада,  поднетом на Оглас за постављање 
сталних судских тумача за подручје виших судова на територији 
АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 21.11.2012. год 
у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" и на интернет 
страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Артем (Анатолиј) Потапенко, дипломирани правник из Новог 
Сада, Булевар ослобођења 28-4, поставља се за сталног судског 
преводиоца за руски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-19/2012-02 од  04.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

385.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-

не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука УС) 
и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен текст) 
решавајући по захтеву Марије (Спасоје) Дуњић, професора ру-
ског језика и књижевности из Новог Сада,  поднетом на Оглас за 
постављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Марија (Спасоје) Дуњић, професор руског језика и књижев-
ности из Новог Сада, Ђорђа Сервицког 1/1, поставља се за стал-
ног судског преводиоца за руски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-90/2012-02 од  04.03.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

386.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука УС) 
и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен текст), 
решавајући по захтеву Анишоаре (Тодор) Царан, професора ру-
мунског језика и књижевности из Новог Сада, поднетом на Оглас 
за постављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Анишоара (Тодор) Царан, професор румунског језика и књи-
жевности из Новог Сада, Партизанских база 4,  поставља се за 
сталног судског преводиоца за румунски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-60/2012-02 од  28.02.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

387.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука УС) 
и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен текст),  
решавајући по захтеву Доринеле (Јон) Берлован, професора ру-
мунског језика и књижевности из Селеуша, поднетом на Оглас за 
постављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
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на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Доринела (Јон) Берлован, професор румунског језика и књи-
жевности из Селеуша, Војвођанска 55,  поставља се за сталног 
судског преводиоца за румунски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-47/2012-02 од  28.02.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

388.

Покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не 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 Аутоном-
не Покрајине Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пре-
чишћен текст) решавајући по захтеву Снежане (Миливоје) Линда 
Поповић, дипломираног филолога чешког језика и књижевности 
из Новог Сада поднетом на Оглас за постављање сталних судских 
тумача за подручје виших судова на територији АП Војводине, 
број: 128-74-4/2012, објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу 
АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" и на интернет страници 
овог секретаријата,   д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Снежана (Миливоје) Линда Поповић, дипломирани филолог 
чешког језика и књижевности из Новог Сада, Стевана Христића 
13, поставља се за сталног судског преводиоца за чешки језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-31/2012-02 од  28.02.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

389.

Покрајински секретар за образовање, управу и национал-
не 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 Аутоном-
не Покрајине Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пре-
чишћен текст), решавајући по захтеву Аријане (Радивој) Вујић, 
дипломираног филолога чешког језика и књижевности из Новог 
Сада, поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача 
за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-
74-4/2012, објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 
32/2012, у листу "Дневник" и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Аријана (Радивој) Вујић, дипломирани филолог чешког језика 
и књижевности из Новог Сада, Алексе Шантића 48,  поставља се 
за сталног судског преводиоца за чешки језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-81/2012-02 од  28.02.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

390.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука УС) 
и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској уп-
рави („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен текст ) ре-
шавајући по захтеву Јелене (Миливоје) Млађеновић, професора 
енглеског језика и књижевности из Сомбора, поднетом на Оглас 
за постављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Јелена (Миливој) Млађеновић, професор енглеског језика и 
књижевности из Сомбора, Милете Протић 43, поставља се за 
сталног судског преводиоца за енглески језик

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-9/2012-02 од  26.02.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели) 

391.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука УС) 
и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен текст ) 
решавајући по захтеву Марка (Славко) Царића, доктора наука за 
ужу научну област - менаџмент из Новог Сада, поднетом на Оглас 
за постављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Марко (Славко) Царић, доктор наука за ужу научну област - 
менаџмент из Новог Сада, Војводе Мишића 2а, поставља се за 
сталног судског преводиоца за енглески језик.
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РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-76/2012-02 од  26.02.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

392.
Покрајински секретар за образовање, управу и националне 

заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука 
УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен 
текст ) решавајући по захтеву Сање (Павле) Милић, професора 
енглеског језика и књижевности из Вршца, поднетом на Оглас за 
постављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Сања (Павле) Милић, професор енглеског језика и књижев-
ности из Вршца, Димитрија Туцовића 91, поставља се за сталног 
судског преводиоца за енглески језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-32/2012-02 од  26.02.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

393.
Покрајински секретар за образовање, управу и национал-

не 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 Аутоном-
не Покрајине Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пре-
чишћен текст ) решавајући по захтеву Зоранa (Јован) Симићевићa, 
професора енглеског језика и књижевности из Новог Сада, подне-
том на Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје 
виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, 
објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, 
у листу "Дневник" и на интернет страници овог секретаријата,   
д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Зоран (Јован) Симићевић, професор енглеског језика и књи-
жевности из Новог Сада, Хаџи Рувимова 69, поставља се за стал-
ног судског преводиоца за енглески језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-52/2012-02 од  26.02.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

394.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука УС) 
и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен текст) 
решавајући по захтеву Светлане (Миломир) Лучић, дипломи-
раног филолога скандинавских језика и књижевности из Новог 
Сада, поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача 
за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-
74-4/2012, објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 
32/2012, у листу "Дневник" и на интернет страници овог секрета-
ријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Светлана (Миломир) Лучић, дипломирани филолог сканди-
навских језика и књижевности из Новог Сада, Фрушкогорска 19 
а, поставља се за сталног судског преводиоца за шведски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-79/2012-02 од  28.02.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

395.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука УС) 
и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен текст) 
решавајући по захтеву Драгана (Младенко) Митрића, дипломи-
раног филолога холандског језика и књижевности из Зрењанина, 
поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача за 
подручје виших судова на територији АП Војводине, број:128-
74-4/2012, објављен дана 21.11.2012.год у „Сл. листу АПВ“ број 
32/2012 и у листу „Дневник“, д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Драган (Младенко) Митрић, дипломирани филолог холандског 
језика и књижевности из Зрењанина, Кочићева 26. поставља се за 
сталног судског преводиоца за холандски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128 74-15/2012 од  28.02.2013. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели)

396.

Покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
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не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука УС) 
и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен текст) 
решавајући по захтеву Hane (Hemdan) El Farra (Хане (Хемдан) Ел 
Фара), мастер филолога англисте  из Житишта, поднетом на Оглас 
за постављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,  д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Hana (Hemdan) El Farra, (Хана (Хемдан) Ел Фара), мастер фило-
лог англиста из Житишта, Железничка 13, поставља се за сталног 
судског преводиоца за арапски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-78/2012-02 од  28.02.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

397.
Покрајински секретар за образовање, управу и национал-

не 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 Аутоном-
не Покрајине Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 
–одлука УС) и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пре-
чишћен текст) решавајући по захтеву Mарине (Антун) Буквић, 
професора социологије из Суботице, поднетом на Оглас за по-
стављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,    д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Марина (Антун) Буквић, професор социологије Суботице, Чат 
Гезе 13/7, поставља се за сталног судског тумача  знакова глувих 
лица.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128 74-10/2012-02 од  28.02.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

398.
Покрајински секретар за образовање, управу и националне 

заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука УС) 
и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен текст) 
решавајући по захтеву Нине (Владимир) Барановски, дипломи-
раног географа-туризмолога из Новог Сада, поднетом на Оглас 
за постављање сталних судских тумача за подручје виших судова 
на територији АП Војводине, број: 128-74-4/2012, објављен дана 
21.11.2012. год у "Сл. листу АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" 
и на интернет страници овог секретаријата,    д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Нина (Владимир) Барановски, дипломирани географ-туризмо-
лог из Новог Сада, Париске комуне 42, поставља се за сталног 
судског тумача  знакова глувих  лица.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128 74-24/2012-02 од  28.02.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

399.
Покрајински секретар за образовање, управу и националне 

заједнице, на основу члана 5. став 1. Правилника о сталним суд-
ским тумачима ("Службени гласник РС", број 35/2010), а у вези са 
чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл.гласник РС“, број 99/09 и 67/2012 –одлука УС) 
и чланом 50. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској уп-
рави („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пречишћен текст) ре-
шавајући по захтеву Оље (Бране) Магловски, професор историје 
из Новог Сада, поднетом на Оглас за постављање сталних суд-
ских тумача за подручје виших судова на територији АП Војводи-
не, број: 128-74-4/2012, објављен дана 21.11.2012. год у "Сл. листу 
АПВ" број 32/2012, у листу "Дневник" и на интернет страници 
овог секретаријата,    д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Оља (Бране) Магловски, професор историје из Новог Сада, 
Петра Добровића 34, поставља се за сталног судског тумача  зна-
кова глувих лица.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128 74-23/2012-02 од  28.02.2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.

 (мр Андор Дели) 

400.
На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању на-

длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09), члана 21. и члана 24. Закона о уџбеницима и дру-
гим наставним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09.), 
члана 53. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ број 40/2012 – пречишћен текст), 
покрајински секретар за образовање, управу и националне зајед-
нице , д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА  -  ДОПУНА
 УЏБЕНИКА  ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

 ИЗ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ СЛОВАКА 
 за осми разред основне школе на словачком језику, 

аутора мр Павел Чањи и Владимир Валенћик
I

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ - ДОПУНА УЏ-
БЕНИКА  ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ИЗ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
СЛОВАКА за осми разред основне школе на словачком језику, 
аутора мр Павел Чањи и Владимира Валенћик и рецензената мр 
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Јозеф Клаћик, Данијела Триашка и Ана Бабијак, издавача ЈП «За-
вод за уџбенике», Београд, као уџбеника за наставни предмет Ли-
ковна култура за осми разред основне школе на словачком језику, 
од школске 2013/2014. године.

II

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

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  128-61-321/2012-01
Дана:  16.  04.  2013. године 

Покрајински секретар
Мgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели)

401.

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању над-
лежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09), члана 21. и члана 24. Закона о уџбеницима и дру-
гим наставним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09.), 
члана 53. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ број 40/2012 – пречишћен текст), 
покрајински секретар за образовање, управу и националне зајед-
нице  д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА
  ПРИРОДА И ДРУШТВО — додатак

 ИСТОРИЈА МАЂАРСКЕ ОД НАЈСТАРИЈИХ ВРЕМЕНА
 ДО ДАНАШЊИХ ДАНА за четврти разред 

основне школе на мађарском језику,
 аутора др Пал Тибора

I

 ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК  
ПРИРОДА И ДРУШТВО - додатак ИСТОРИЈА МАЂАРСКЕ ОД 
НАЈСТАРИЈИХ ВРЕМЕНА ДО ДАНАШЊИХ ДАНА за четврти 
разред основне школе на мађарском језику, аутора др Пал Тибора 
и рецензената др Золтана Ђере, Ангеле Харди Иршаи и Ленке Ер-
дељ, издавача ЈП «Завод за уџбенике», Београд, као уџбеника за 
наставни предмет Природа и друштво за четврти разред основне 
школе на мађарском језику, од школске 2013/2014. године.

II

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

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  128-61-315/2012-01
Дана:  11.  04.  2013. године 

Покрајински секретар
Мgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели)

402.

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању над-
лежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09), члана 21. и члана 24. Закона о уџбеницима и дру-
гим наставним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09.), 

члана 53. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ број 40/2012 – пречишћен текст), 
покрајински секретар за образовање, управу и националне зајед-
нице ,  д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА  
ЛИКОВНА КУЛТУРА  - додатак 

МАЂАРСКА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ
 за осми разред основне школе на мађарском језику,

 аутора Лилие Ереш Буњик

I

ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК  ЛИ-
КОВНА КУЛТУРА  - додатак МАЂАРСКА ЛИКОВНА УМЕТ-
НОСТ за осми разред основне школе на мађарском језику, аутора 
Лилие Ереш Буњик и рецензената Ђерђ Борош, Марта Киш Буте-
рер и Акош Бала, издавача ЈП «Завод за уџбенике», Београд, као 
уџбеника за наставни предмет Ликовна култура за осми разред ос-
новне школе на мађарском језику, од школске 2013/2014. године.

II

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

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  128-61-319/2012-01
Дана:  11.  04.  2013. године 

Покрајински секретар
Мgr. Deli Andor,s.r.

(мр Андор Дели)

403.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП 
Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ” број 39/2012) 
и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. 
години („Службени лист АПВ“ број 6/13)  Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство , расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С
ЗА ОДОБРАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
 ЗА ОБРАДИВО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

ДАТО У ЗАКУП ЗА 2013. ГОДИНУ 

Средства подстицаја за издавање обрадивог пољопривредног 
земљишта у закуп износе до 130.000.000,00 динара. Средства за 
реализацију наведених активности обезбеђена су у буџету АП 
Војводине.

Корисници средстава су физичка лица (пољопривредници), но-
сиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдинства упи-
саног у Регистар пољопривредних газдинстава, који су власници 
пољопривредног земљишта и:

1) имају пребивалиште на територији АП Војводине, 
2) који су старији од 65 година и нису корисници пензије 

по основу права пензијског и инвалидског осигурања за-
послених или самосталних делатности, осим корисника 
пензије по основу права пољопривредног осигураника 
и корисника инвалидске пензије који су то право стекли 
као осигураници пољопривредници (услов у погледу го-
дина живота не односи се на кориснике инвалидске пен-
зије),

3) да су Уговор о дугорочном закупу закључили у 2013. го-
дини ако до сада нису користили ова средства (односно 
2009, 2010, 2011. или 2012. под условом да су већ ко-
рисници ових средстава),
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4) дају у закуп обрадиво земљиште на територији Аутоном-
не Покрајине Војводине од најмање 0,5 до највише 10 
хектара на период од најмање 5 година, од дана закљу-
чења Уговора,

5) да Уговор није закључен између чланова истог регистро-
ваног пољопривредног газдинства.

Подносилац захтева, који испуњава наведене услове, има право 
на коришћење средстава у висини од:

- 6.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште 
издато у закуп закупцу, који је носилац или члан регис-
трованог пољопривредног газдинства са пребивалиштем 
на територији АП Војводине и није старији од 60 годи-
на,

- 8.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште 
издато у закуп закупцу који је носилац или члан регис-
трованог пољопривредног газдинства, са пребивалиш-
тем на територији АП Војводине, а старији је од 40 го-
дина и није старији од 60 година и власник је обрадивог 
пољопривредног земљишта које се граничи са земљиш-
тем које се даје у закуп,

- 10.000,00 динара по хектару годишње, ако је земљиште 
издато у закуп закупцу који је носилац или члан регис-
трованог пољопривредног газдинства са пребивалиштем 
на територији АП Војводине, а није старији од 40 година 
и власник је пољопривредног земљишта које се граничи 
са земљиштем које се даје у закуп.

Потребна документација:

1) Образац захтева који мора бити потписан и читко по-
пуњен штампаним словима,

2) Доказ о власништву обрадивог земљишта које се даје у 
закуп у току 2013. године (закуподавац), издат од стра-
не надлежног органа (поседовни лист непокретности не 
старији од 30 дана) оригинал или оверена фотокопија,

3) Уговор о закупу обрадивог пољопривредног земљишта, 
са подацима о броју парцеле, потесу, површини и цени 
закупа, прописно оверен од стране надлежног органа- 
оригинал или фотокопија,

4) Извод из регистра пољопривредног газдинства (само 
прва страна извода) са ажурним подацима, које издаје 
Управа за трезор, за лице које даје обрадиво пољопри-
вредно земљиште у закуп (закуподавац)- оригинал и две 
фотокопије,

5) Извод из регистра пољопривредног газдинства, које 
издаје Управа за трезор за лице које узима обрадиво 
пољопривредно земљиште у закуп (закупац), прва стра-
на извода РПГ са основним подацима и друга страна из-
вода са подацима о површинама и производњом (струк-
тура биљне производње), 

6) Фотокопија картице наменског текућег рачуна (заку-
подавац) који мора бити уписан у Изводу из регистра 
пољопривредног газдинства- у три примерка,

7) Потврда-уверење надлежог органа (ПИО фонд) да под-
носилац захтева није корисник пензије по основу пен-
зијског и инвалидског осигурања запослених или самос-
талних делатности, а за кориснике пензије пољопривред-
ника и корисника инвалидске пензије који су то право 
стекли као осигураници пољопривредници фотокопија 
исечка последње примљене пензије,

8) Фотокопија или очитана чипована лична карта подноси-
оца захтева- три примерка,

9) Ако је члан газдинства дао земљиште у закуп, доставља 
изјаву са којом потврђује да је сагласан да се средства 
подстицаја пребацују на рачун носиоца РПГ.

У случају када се парцеле закупца граниче са земљиштем које 
се даје у закуп, потребно је доставити и:

10) Доказ о власништву над парцелама обрадивог пољопри-
вредног земљишта, издат од стране надлежног органа 
(поседовни лист непокретности из катастра не старији 
од 30 дана) за лице које узима обрадиво пољопривредно 
земљиште у закуп (закупац)- оригинал или оверена фо-
токопија,

11) Копија плана предметних парцела.

Носиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдинства, 
који су користили средства подстицаја за закуп земљишта у 2009, 
2010, 2011. и 2012. години, на основу потписаних уговора, односно 
донетих решења, за коришћење подстицајних средстава у 2013. 
години прилажу следећу документацију: 

1) Читко попуњен и потписан образац захтева, са назнаком 
да већ користе наведена средства по уговору/решењу 
(навести годину у којој је остварено право на средства),

2) Поседовни лист непокретности катастра не старији од 
30 дана (оригинал или оверена фотокопија), са којим се 
доказује да је предметно земљиште и даље у власништву 
закуподавца,

3) Извод из регистра пољопривредних газдинства, које 
издаје Управа за трезор за лице које је узело обрадиво 
пољопривредно земљиште у закуп (закупац), прва стра-
на извода РПГ са основним подацима и друга страна из-
вода са подацима о површинама и производњом (струк-
тура биљне производње), са којим се доказује да је пред-
метно земљиште и даље у коришћењу код закупца,

4) Уколико је дошло до промене адресе у личној карти или 
броја текућег рачуна, потребно је доставити оригинал и 
две фотокопије ажурног извода из регистра пољопри-
вредних газдинстава и по 3 фотокопије картице намен-
ског текућег рачуна и личне карте.

Сви подаци у Изводу из регистра пољопривредних газдинстава 
морају бити ажурирани и усклађени са подацима из личне карте 
и банке.

Обраду документације врши комисија Секретаријата, одмах 
по приспећу захтева. Након утврђивања испуњености услова за 
коришћење подстицајних средстава по јавном огласу, вршиће се 
исплата средстава, у складу са приливом средстава у буџет АП 
Војводине, до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Захтев за одобравање и коришћење средстава за обрадиво 
пољопривредно земљиште дато у закуп у 2013. години, са свом 
потребном документацијом, доставити закључно са 15. авгус-
том 2013. године, на следећу адресу: Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла 
Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком  „Јавни оглас за закуп 
земљишта“.  

Образац захтева за доделу средстава, може се преузети на 
интернет страни Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs или у 
просторијама Секретаријата, канцеларија  број 44а први спрат.

Неблаговремени и некомплетни захтеви неће бити разматрани.

Додатне информације могу се добити на телефон 021/456-973 
искључиво у периоду од 10,00-13,00 часова.
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ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

354. Одлука о мрежи установа студентског стандарда чији 
је оснивач Аутономна Покрајина Војводина;

355. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи ос-
новних школа на територији Општине Нови Бечеј и 
на Одлуку о допуни Одлуке о мрежи основних школа 
на територији Општине Нови Бечеј;

356. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи ос-
новних школа са седиштем на територији Града Пан-
чева;

357. Решење о давању сагласности на Финансијски из-
вештај Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине 
Војводине за 2012. годину;

358. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Срп-
ског народног позоришта у Новом Саду за 2012. годи-
ну;

359. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Из-
давачког завода „Форум“-Forum Könyvkiadó Intézet за 
период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године;

360. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Заво-
да за културу војвођанских Хрвата-Zavoda za kulturu 
vojvođanskih Hrvata за 2012. годину;

361. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Заво-
да за културу војвођанских Словака-Ústav pre kulturu 
vojvodinských Slovákov за 2012. годину;

362. Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни 
Статута Опште болнице Вршац, Вршац. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

381. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за 
кинески језик;
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382. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за 
кинески језик;

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

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

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

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

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

388. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за 
чешки језик;

389. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за 
чешки језик;

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

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

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

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

394. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за 
шведски језик;

395. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за 
холандски језик;

396. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за 
арапски језик;

397. Решење о постављењу сталног судског тумача знако-
ва глувих лица;

398. Решење о постављењу сталног судског тумача знако-
ва глувих лица;

399. Решење о постављењу сталног судског тумача знако-
ва глувих лица;

400. Решење о одобравању уџбеника – допуна уџбеника 
Ликовне културе из националне културе Словака за 
осми разред основне школе на словачком језику, ау-
тора мр Павел Чањи и  Владимир Валенћик;

401. Решење о одобравању уџбеника Природа и друштво 
- додатак Историја Мађарске од најстаријих времена 
до данашњих дана за четврти разред основне школе 
на мађарском језику, аутора др Пал Тибора;

402.  Решење о одобравању уџбеника Ликовна култура – 
додатак Мађарска ликовна уметност за осми разред 
основне школе на мађарском језику, аутора Лилие 
Ереш Буњик.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

403. Јавни оглас за одобравање и коришћење подстицај-
них средстава за обрадиво пољопривредно земљиште 
дато у закуп за 2013. годину.
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