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519.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 3/10), 
члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ», број 4/10), у поступку разрешења директора Завода за 
културу војвођанских Румуна – Institutului de Culturã al Românilor 
din Voivodina, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седни-
ци одржаној 26. јуна 2013. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

КОСТА РОШУ, професор румунског језика и књижевности из 
Новог Сада, разрешава се дужности  вршиоца дужности директо-
ра Завода за културу војвођанских Румуна – Institutului de Culturã 
al Românilor din Voivodina, на коју је именован Решењем Владе 
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-593/2012 од 21. новем-
бра 2012. године, због истека мандата.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-459/2013
Нови Сад, 26. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

520.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 3/10), 
члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ», број 4/10), у поступку именовања директора Завода за 
културу војвођанских Румуна – Institutului de Culturã al Românilor 
din Voivodina, Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седни-
ци одржаној 26. јуна  2013. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ТОДОР УРСУ (TODOR URSU), музички педагог из Торка-Бе-
гејаца,                и м е н у ј е   с е  за директора Завода за култу-
ру војвођанских Румуна – Institutului de Culturã al Românilor din 
Voivodina, на период од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-460/2013
Нови Сад, 26. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

521.

На основу чл. 15. и 21. став 2. Одлуке о оснивању установе – 
Центра за привредно технолошки развој Војводине («Службени 
лист АПВ», број 4/08) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Владa Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 26. јуна 2013. године,
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

ВЕСНА ХИПИК, дипломирани професор српске књижевности 
и језика, именује се за вршиоца дужности директора Установе - 
Центра за привредно технолошки развој Војводине, Андревље.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 021-58/2013
Нови Сад, 26. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

522.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(“Службени лист АПВ”, број 04/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 26. јуна 2013. године,
д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

МИЛАН ПОПОВИЋ разрешава се дужности помоћника 
покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине, закључно са 30.06.2013. године, због одласка у 
пензију.
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II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-112/2013
Нови Сад, 26. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

523.

На основу чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист 
АПВ’’, број: 4/10 и 4/11), а у вези члана 75. став 2. Колективног 
уговора за органе Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број 7/13), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 26. јуна 2013. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

РОМАНА РУДИЋ, секретарка Владе АП Војводине, именује 
се за председницу Арбитраже за спорна питања у примени Ко-
лективног уговора за органе Аутономне Покрајине Војводине, на 
период од три године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-113/2013
Нови Сад, 26. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

524.

На основу чланa 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за култу-
ру војвођанских Мађара («Службени лист АПВ», број 7/08), члана 
30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист 
АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 26. јуна 2013. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Р а з р е ш а в а   с е,  на лични захтев, дужности члана Упра-
вног одбора Завода за културу војвођанских Мађара –  Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet, на коју је именован Решењем Владе 
Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-373/2012 од 10. јула 
2012. године („Службени лист АПВ“, број 21/12):

ГАБОР ВИРАГ млађи (Ifj. Virág Gábor), из Малог Иђоша, про-
фесор мађарског језика и књижевности.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-461/2013
Нови Сад, 26. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

525.

На основу чланa 11. став 2. Одлуке о оснивању Завода за култу-
ру војвођанских Мађара («Службени лист АПВ», број 7/08), члана 
30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист 
АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 26. јуна 2013. године,   д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

И м е н у ј е   с е  члан Управног одбора Завода за културу 
војвођанских Мађара –  Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, до 
истека мандата Управном одбору:

ФЕРЕНЦ СИЂИ (Szűgyi Ferenc) из Горњег Брега, дипломирани 
етнограф.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-462/2013
Нови Сад, 26. јун 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

526.

На основу члана 20, 21. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годи-
ну (‘’Службени лист АПВ’’, број 39/12), Решења о покретању 
поступка јавног конкурса број:129-401-2356/2013-03 од 24. јуна 
2013. године, а у вези са чланом 17. и 20.  Закона о социјалној 
заштити (‘’Службени гласник РС’’, број 24/2011), Финансијским 
планом Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну по-
литику и демографију за 2013. годину и Програмом унапређења 
социјалне заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2013. го-
дини („Службени лист АПВ, број 23/2013), Покрајински секрета-
ријат за здравство, социјалну политику и демографију расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ,  ОДНОСНО

  СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА, АКТИВНОСТИ 
И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 У 2013. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију ће у складу са Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годи-
ну за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у 
Аутономној Покрајини Војводини у 2013. години, финансирати, 
односно суфинансирати  постојећe услугe социјалне заштите, 
програмe подршке, мерe и активности установа социјалне заш-
тите и пружаоца услуга социјалне заштите-удружења грађана у 
укупном износу од 35.000.000,00 динара, чији је циљ подстицај, 
развој и унапређење квалитета постојећих услуга социјалне заш-
тите којима се обезбеђује пружање адекватне, квалитетне услуге 
у складу са специфичним потребама корисника- деце, младих, 
одраслих и старих.
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Додела средстава по овом јавном конкурсу вршиће се у складу 
са Правилником о поступку и критеријумима за доделу средста-
ва Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику 
и демографију за реализацију Програма унапређења социјал-
не заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2013. години 
под бројем:129-401-2355/2013-03 од 21. јуна 2013. године, који је 
доступан у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну 
политику и демографију, објављен на Огласној табли истог и на 
Интернет страници www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за 
2013. годину. 

Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше 
до 31. 12. 2013. године.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију додељује средства по овом конкурсу  за реализацију 
Програма унапређења социјалне заштите у  Аутономној Покраји-
ни Војводини у 2013. години, за финансирање, односно суфинан-
сирање постојећих услуга социјалне заштите, програма подршке, 
мера и активности, чији је циљ подстицај, развој и унапређење 
квалитета постојећих услуга социјалне заштите којима се обез-
беђује пружање адекватне, квалитетне услуге у складу са специ-
фичним потребама корисника- деце и младих: без родитељског 
старања или у ризику од губитка родитељског старања; са сме-
тњама у развоју; у сукобу са родитељима, старатељем и заједни-
цом; жртве злостављања и занемаривања; насиља и експлотације 
и жртве трговине људима, одраслих и старих: чије је благостање, 
безбедност и продуктиван живот у друштву угрожен ризицима 
услед старости, инвалидитета, болести, породичних и других 
животних околности, у укупном износу од 35.000.000,00 динара 
од чега:

- установама социјалне заштите у износу од 25.000,000,00 
динара и 

- пружаоцима услуга социјалне заштите-удружењима 
грађана у износу од 10.000.000,00 динара. 

Финансирати, односно суфинансирати ће се постојеће услуге 
социјалне заштите, програми подршке, мере и активности чији је 
циљ подстицај, развој и унапређење квалитета постојећих услуга 
социјалне заштите којима се обезбеђује пружање адекватне, ква-
литетне услуге у складу са специфичним потребама наведених 
корисника и то следећих услуга: дневне услуге у заједници и дру-
ге активности које подржавају боравак корисника-деце, младих, 
одраслих и старих у породици и непосредном окружењу; услуге 
подршке за самосталан живот и друге врсте подршке неопходне 
за активно учешће корисника-деце, младих, одраслих и старих у 
друштву; саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 
и  побољшање и унапређење квалитета услуге смештаја у складу 
са специфичним потребама корисника.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају установе социјалне заштите 
чије је седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине и 
пружаоци услуга социјалне заштите-удружења грађана уписани 
у регистар код надлежног органа за програме који се реализују на 
територији Аутономне Покрајине Војводине.

На конкурсу не могу учествовати:физичка лица, индиректни 
корисници буџета Аутономне Покрајине Војводине, привредни 
субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима 
које доноси или на њих даје сагласност Скупштина Аутономне 
Покрајине Војводине или Влада Аутономне Покрајине Војводи-
не.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку ис-
кључиво на обрасцу пријаве која се може преузети на Интернет 
страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјал-
ну политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и у 

Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и 
демографију, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат, 
канцеларија 47 (тел. 487-4400).

Уз пријаву се подноси следећа обавезна документација:фото-
копија потврде о регистрацији код надлежног органа, фотоко-
пија потврде о пореском идентификационом броју, фотокопија 
ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање) и 
фотокопија извода из Статута у коме је утврђено да се циљеви 
остварују у области у којој се програм реализује.

Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здрав-
ство, социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пу-
пина број 16, 21108 Нови Сад, поштом или лично на Писарници 
покрајинских органа управе у згради Владе Аутономне Покраји-
не Војводине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад, 
са назнаком:’’За конкурс’’.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису под-
нете од овлашћених лица, пријаве које нису поднете на прописа-
ном обрасцу и пријаве које нису предмет јавног конкурса неће се 
разматрати.

Неће се разматрати пријаве подносилаца којима су додељива-
на средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију који нису у року утврђеним уговором 
доставили извештај о наменском утрошку средстава са докумен-
тацијом.

Конкурсна документација се не враћа. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом 
подноси се закључно са 11. јулом  2013. године.

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Поступак јавног конкурса за доделу средстава спроводи Коми-
сија коју образује покрајински секретар за здравство, социјалну 
политику и демографију. Комисија разматра испуњеност услова 
приспелих пријава и  врши процену и вредновање доделом од-
говарајућег броја бодова према следећим ближим  мерилима и 
критеријумима: 

1. Према референцама делатности, односно послова и про-
грама за област у којој се они реализују (од 0 до 30 бодо-
ва):

- постојање садржаја који одговара предмету јавног 
конкурса и релевантност за област у којој се реали-
зује јавни конкурс,  

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне 
групе и повезаности циљева и активности, дужина 
трајања програма,

- број лица на који се односи,  
- постојање капацитета и искуства подносиоца прија-

ве за реализацију мера и активности, 
- могућност унапређења делатности, послова и раз-

вијања програма и њихова одрживост.
2. Према циљевима који се постижу реализацијом  мера, 

активности и програма (од 0 до 30 бодова):
- допринос  степену  унапређења стања у области со-

цијалне заштите у којој се  делатност и посао оба-
вља, а програм спроводи, 

- допринос унапређењу квалитета услуга, заштите и 
квалитета живота циљне групе.

3. Према економичности буџета, усклађености буџета са 
планираним активностима и постојању финансирања, 
односно суфинансирања из других извора (од 0 до 30 бо-
дова):

- процена економичности буџета и усклађености 
буџета са планираним  активностима,

- висина тражених средстава за њихову реализацију,
- степен обезбеђености сопствених средстава или 

средстава из других извора.
4. Према законитости и ефикасности коришћења средстава 

и одрживости ранијих мера, активности и програма фи-
нансираних, или суфинансираних из буџета АП Војводи-
не (10 бодова).

Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријава ус-
танова социјалне заштите и пружалаца услуга социјалне зашти-
те-удружења грађана на јавни конкурс применом ближих мерила 
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и критеријума из члана 9. наведеног правилника у року, који не 
може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Листа вредновања и рангирања пријава објављује се на 
Интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију и учесници јавног конкурса 
имају право приговора, увида у поднете пријаве и приложену 
документацију у року од три дана од дана објављивања исте. О 
приговору учесника јавног конкурса  одлуку доноси Комисија у 
року од 15 дана од дана његовог пријема.

О додели средстава и висини средстава одлучује решењем 
које је коначно покрајински секретар за здравство, социјалну 
политику и демографију у складу са ликвидним могућностима 
буџета Аутономне Покрајине Војводине у року од 30 дана од дана 
утврђивања Листе вредновања и рангирања пријава. 

Резултати конкурса ће бити објављени на Интернет страници 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Контакт особе за додатне информације:Горица Максимовић, 
телефон 021/487-4319, e-mail:gorica.maksimović@vojvodina.gov.rs 
и Андреја Стајшић, телефон 021/487-4400, e-mail:andreja.stajsic@
vojvodina.gov.rs 

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број:129-401-2356/2013/03
Дана:25. јун 2013. године

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић,с.р.

527.

КОНКУРС

„АКТИВАН РАСПУСТ“

намењен је финансирању и суфинансирању васпитно-образов-
них установа, са седиштем у АП Војводини за реализацију разли-
читих пројеката намењених ученицима и ученицама основних и 
средњих школа током летњег распуста.

КОНКУРСНИ ЗАДАЦИ

■ Пројекти усмерени на реализацију различитих спорт-
ских садржаја у складу са постојећим програмом школ-
ских спортских секција;

■ Пројекти усмерени на промоцију здравих стилова живо-
та, неговања фер плеја и културе навијања;

■ Пројекти усмерени на реализацију спортских актив-
ности и физичког вежбања који нису доступни ученици-
ма и ученицама кроз редовну наставу;

■ Пројекти из неформалног образовања из следећих об-
ласти: позориште, филм, фотографија, заштита живот-
не средине, извиђачке активности, музика, сликарство, 
вајарство, књижевност и сл. (радионице, семинари, тре-
нинзи, акције, концерти, пројекције филмова, представе, 
форум театри...)

ПРИОРИТЕТ имају пројекти:

■ који се реализују у оквиру објеката васпитно-образовних 
установа,

■ који имају интердисциплинарни приступ,
■ који се реализују по принципу „кампа“,
■ који ће се реализовати у сарадњи са спортским организа-

цијама, организацијама за младе и оргнанизацијама мла-
дих и сл.

Услови конкурса:

1. Укупан износ средстава на овом Конкурсу је 6.000.000,00 
динара;

2. Једна организација може да конкурише само са једним 
пројектом;

3. Предлози пројекта подносе се искључиво на формулару 
који се може преузети на сајту www.sio.vojvodina.gov.rs;

4. Неопходна је биографија координатора, тренера, едука-
тора;

5. Непотпуно попуњени пријавни формулари, непотпуна 
документација и неблаговремене пријаве, неће се разма-
трати;

6. Индиректни трошкови не могу премашити 20% од укуп-
них трошкова пројекта; 

7. Пријаве на конкурс подносе се препорученом пошиљком 
на адресу Покрајинског секретаријата за спорт и омла-
дину АП Војводине, Бул. Михајла Пупина бр. 16, 21000 
Нови Сад или лично у пријемној канцеларији-писарни-
ци Владе АП Војводине, у периоду од 9,00–14,00 сати. 
Пријаве се подносе у запечаћеној коверти са назнаком 
“Не отварати – пријава за Конкурс активан распуст”. На 
полеђини коверте навести податке о носиоцу: назив, ад-
ресу, телефон, контакт особу;

8.  Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављи-
вања Конкурса.

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА

Оглашавају се неважећим изгубљена 
документа , и то:

Јеловац Владимир, Нови Сад, Браће 
Рибникара 3., пловидбена дозволна бр. 60 
449/13 издата у Новом Саду.

Дејан Тишма, Нови Сад, Балзакова 10., 
дозвола за руковаоца моторног чамца бр. 
13004/02 издата у капетанији Нови Сад.

Поповић Владо, Нови Бановци. Авалска 
6., пловидбена дозвола бр. НС-859 А, изда-
та у Новом Саду.

Косановић Дане, Ср. Каменица, Зелени 
венац 9., пловидбена дозвола издата у Но-
вом Саду.

Авдуловић Неџад, Нови Сад, пловидбе-
на дозвола за чамац са кабином НС-6499 
издата у капетанији Нови Сад.

Владимир Трезиглавић, Нови Сад, 
Вршачка 8., чек бр. 9000006189354, 
9000006189355 .

Стаменов Снежана, Нови Београд, Ју-
рија Гагарина 2177/31, радна књижица бр 
11489. издата у Сремској Митровици 1991.
г. 

Митровић Александра, Саве Согић 1/а., 
Ср. Митровица, радна књижица.

Петковић Дубравка, Савска 1/б., Ср. 
Митровица, радна књижица.

Јелица Зечевић, Занатлијска 32., Ср. 
Митровица, радна књижица.

Ћикић Дејан, Петроварадин, Прерадо-
вићева 14., радна кињижица издата у Но-
вом Саду.

Бајрами Фатон, Нови Сад, Темерински 
пут 6., радна кињижица издата у Новом 
Саду.

Карамазовић Жељко, Нови Сад, Фруш-
когорска 75., радна кињижица издата у 
Футогу.

Мојић Мирослав, Беочин, Љубе Стан-
квића 21., радна кињижица издата у Бео-
чину.

Лежаков Милана, Нови Сад, Славка Ро-
дића 14., радна кињижица издата у Новом 
Саду.

Златко Попадић, Нови Сад, Шумска 10., 
радна кињижица издата у Новом Саду.
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Афродита Рајиновић, Беочин, Омладин-
ска 16., радна кињижица издата у Беочи-
ну.

Борис Зец, Беочин, Трг. Цара Лазара 4., 
радна кињижица издата у Беочину.

Илнол Мирсат, Нови Сад, Славка Ро-
дића 90., радна кињижица издата у Новом 
Саду.

Кривокапић Верица, Нови Сад, Трг Ца-
рице Милице 4/53., радна кињижица изда-
та у Пријепољу.

Миљатовић Милан, Футог, Милана 
Видака 2/а., радна кињижица издата у Б. 
Манастиру.

Јапунџић Кричкић Милан, Раковац, Бе-
очински пут 177., радна кињижица издата 
у Шиду.

Јаковљевић Тања, Нови Сад, Јанка Весе-
линовића 40/21., радна кињижица издата у 
Новом Саду.

Павличић Томислав, Беочин, Трг Цара 
Лазара 4., радна кињижица издата у Бео-
чину.

Пилић Ранко, Нови Сад, Милева Марић 
25., радна кињижица издата у Темерину.

Фабрик Ференц, Нови Сад, Митрова-
чка 33., радна кињижица издата у Новом 
Саду.

Марковић Стана, Беочин, Златиборска 
35., радна кињижица издата у Беочину.

Јока Жељко, Раковац, Фрушкогорска 
23., радна кињижица издата у Падеју, 
општина Чока.

Прамековић Санела, Фекетић, Косовска 
2., радна кињижица издата у М. Иђошу.

Ана Калањош, Беочин, Горњи Шокути-
вац бб., радна кињижица издата у Беочи-
ну.

Ћикић Дејан, Петроварадин, Прерадо-
вићева 14., сведочанства I - IV Разреда, 
ОШ „Владимир Назор па Јован Дучић“ 
издата у Петроварадину.

Маћенак Мартина, Нови Сад, Кеј Жрта-
ва рације 8., диплома гимназије „Исидора 
Секулић, издата у Новом Саду.

Радовић Немања, Свилањац, Стевана 
Синђелића 67., индеx бр. Е29/2012 издата 
у Новом Саду.

Ивић Бранко, Футог, Крајишка 81., све-
дочанство VII р азреда ОШ „Мирослав 
Антић“ издата у Футогу.

Богдановић Нина, Нови Сад, Отона Жу-
панчића 9/а., сведочанство I -IV Разреда 
гимназије „Лаза Костић“ издата у Новом 
Саду.

Лукић Лазар, Петроварадин, Ширина 
III, 7., сведочанство VII Разреда ОШ „Јо-
ван Дучић“ издатo у Петроварадину.

Иван Ивановић, Ратково, Карађорђева 
19., диплома средње школе „Михајло Пу-
пин“, издата у Новом Саду.

Владимир Ерић, Београд, Димитрије 
Туцовића 119/2., сведочанство I - IV Разре-
да гимназије „Исидора Секулић“, издата у 
Новом Саду.

Владимир Ерић, Београд, Димитрије 
Туцовића 119/2., диплома гимназије „Иси-
дора Секулић“ издата у Новом Саду.

Обрадовић Јелена, Панчево, Моше Пија-
де 108/9., диплома средње медицинске 
школе „Хипократ“, издата у Новом Саду.

Обрадовић Јелена, Панчево, Моше 
Пијаде 108/9., сведочанства I - IV Разреда 
средње медицинске школе „Хипократ“, 
издата у Новом Саду. 

 Бошко Тркуља, Нови Сад, Ново 
насеље 2/1., сведочанство VI , VII Разреда 
ОШ „Прва војвођанска бригада“, издата у 
Новом Саду.

Пантић Лазар, Савски Венац, Сајлово 
30 бр. 23., сведочанства ОШ „Јожеф Ати-
ла“ издата у Новом Саду.

Илић Тијана, Нови Сад, Владике Ћи-
рића 4., индеx бр. 274/11 издата у Новом 
Саду.

Божић Јовица, Нови Сад, Алмашка 1., 
диплома филозовског факултете псхихо-
логија р. 412/VIII Издата у Новом Саду.

Шашић Стефан, Нови Сад, Париске ко-
муне 7., диплома техничке школе „Милева 
Марић А.“, издата у Новом Саду.

Јовановић Марко, Нови Сад. Бул. Јаше 
томића 14., индеx бр. ЗК 5/2012 издат у Но-
вом Саду.

Ана Симан Тов, Луг, Фрушкогорска 1., 
диплома средње школе „Јован Вукановић“ 
издата у Новом Саду.

Стефановић Миле, Оџаци, Ж. Зрења-
нина 160., сведочанство II Године теничке 
школе „Милева Марич А.“ издатo у Новом 
Саду.

Пријевља Богдан, Нови Сад, Руменачка 
163., сведочанство ОШ „Доситељ Обрадо-
вић“ издатo у Новом Саду.

Деспотовић Марија, Бољевац на Ибру, 
Стеве Качара 1., иднеx ПМФ бр. 587/10 из-
дат у Новом Саду.

Кавгић Иван, Бачка Паланка, Доситеље-
ва 38., диплома средње школе за раднике 
металне струке, издата у Б. Паланци.

Миљатовић Милан, Футог, Милана Ви-
дака 2/а., диплома више економске комер-
цијалне школе издата у Новом Саду.

Нела Мако, Нови Сад, Раковачка 55., 
сведочанство VI Разреда ОШ „Јожеф Ати-
ла“ издатo у Новом Саду.

Шелемба Борис, Нови Сад, Народног 
фронта 81., ђачка књижица и сведочанство 
VI Разреда ОШ „Соња Маринковић“ изда-
тo у Новом Саду.

Папишта Ласло, Нови Сад, Банисја 26/
а., сведочанство ОШ „Иво Андрић“, изда-
тo у Будисави.

Томичин Стефан, Нови Сад, Бачка 1/а., 
сведочанство ОШ „Петефи Шандор“, из-
датo у Новом Саду.

Бабић Матија, Нови Сад, Бул. Војводе 
Степе 59., сведочанство I Разреда кар-
ловачке гимназије, издатo у Ср. Карлов-
цима.

Урош Варићак, Нови Сад, Болманска 
22.,сведочанства од V - VIII Разреда  и  
ђачка књижица ОШ „Соња Маринковић“ 
издато у Новом Сацу.

Пешић Илона, Нови Сад, 29. новембра, 
сведочанства ОШ „Лаза Костић“ издата у 
Ковиљу.

Франка Влатко, Бегеч, Петра Драпшина 
8., сведочанство ОШ „Др. Милан Петро-
вић“ издата у Новом Саду.

Поњигер Јан Данијела, Бачки Петро-
вац, И. Л. Рибара 19., диплома средње гра-
фичке школе „Милева Марић А.“, издата у 
Новом Саду.

Лазаревић Горан, Црна Гора, диплома 
7165/3698 медицински факултет, издата у 
Новом Саду.

Кикаш Дејан, Беочин, Доситеља Об-
радовића 3., индекс бр. ИТ159/07 издат у 
Новом Саду.

Снежана Злоколица, Нови Сад, Нова 36 
бр. 14., ђачка књижица ОШ „Јожеф Ати-
ла“, издата у Новом Саду.

Адријана Бакић, Нови Сад, Солунска 9., 
сведочанство ОШ „Доситељ Обрадовић“, 
издата у Иригу.

Вејић Милан, Ветерник, Новосадски 
пут 44., саобраћајна дозвола за скутер НС-
471-А издата у капетанији Нови Сад.

Огњен Човић, Петроварадин, Прерадо-
вићева 123., ђачка књижица ИИ. Циклус 
образовања ОШ „Ђ. Натошевић“, издата у 
Новом Саду.

Милан Козма Илић, Нови Сад, Београд-
ски кеј 27., сведочанство VI Разреда ОШ 
„Ђорђе Натошевић“ издатo у Новом Саду.
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ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

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

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице. Одговорни уредник: Дијана Катона,Тел. 021- 487 44 27 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

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

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

519. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности 
директора Завода за културу војвођанских Румуна-
Institutului de Culturã al Românilor din Voivodina;

520. Решење о именовању директора Завода за култу-
ру војвођанских Румуна -Institutului de Culturã al 
Românilor din Voivodina

521. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
установе - Центра за привредно технолошки развој 
Војводине, Андревље;

522. Решење о разрешењу дужности помоћника покрајин-
ског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине;

523. Решење о именовању председнице Арбитраже за 
спорна питања у примени Колективног уговора за ор-
гане Аутономне Покрајине Војводине;

524. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода 
за културу војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet;

525. Решење о именовању члана Управног одбора Завода 
за културу војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

526. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинанси-
рање мера, активности и програма у области социјал-
не заштите у 2013.години.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

527. Конкурс ‘’Активан распуст’’.

Оглашавање докумената неважећим
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