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352.
На основу члана 30. тачка 19. и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број 4/10), а у вези са чланом 34. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
(‚‘Службени гласник РС‘‘, број: 99/09 - Одлука УСРС - 67/12) и чланом 35. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању (‚‘Службени
гласник РС‘‘, број 55/13), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. априла 2014. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О БРОЈУ МЕСТА ЗА УПИС УЧЕНИКА
У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком се утврђује број места за упис ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне Покрајине Војводине
у школској 2014/2015. години.
Члан 2.
У први разред средњих школа на територији Аутономне Покрајине Војводине у школској 2014/2015. години може се уписати укупно
20229 редовних ученика, 1297 ванредних ученика и 580 ученика са сметњама у развоју.
Члан 3.
Преглед броја места за упис ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне Покрајине Војводине у школској
2014/2015. години по окрузима, градовима/општинама, школама, подручјима рада, образовним профилима, трајању образовања и језицима на којима се остварује наставни програм, усаглашен са Министарством просвете, науке и технолошког развоја чини саставни
део ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 61-115/2014
Председник
Нови Сад, 23. април 2014. године

Владе АП Војводине
Др Бојан Пајтић,с.р.

Преглед броја места за упис ученика у први разред средњих школа
на територији Аутономне Покрајине Војводине
у школској 2014/2015 години
по окрузима, градовима/општинама, школама,
подручјима рада, образовним профилима, трајању образовања
и језицима на којима се остварује наставни програм
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НАПОМЕНЕ:
1. Пре наведеног образовног профила је дата такозвана шифра образовног профила,
потребна у процесу реализације уписа ученика у средње школе;
2. Поред предвиђеног броја места за упис ученика за одређени обрзовни профил, у косој
загради је наведен број места за упис ванредних ученика старијих од 17 година, трајање
образовања (уколико није четворогодишње занимање) и наставни језик (уколико није
српски).
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353.
На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о
Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’,
број 4/10) и члана 6. Одлуке о образовању Управе за имовину
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ’’, број
14/14), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 16. априла 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
МАРКО РАДОСАВЉЕВИЋ поставља се за директора Управе
за имовину Аутономне Покрајине Војводине, на период од четири
године.

23. април 2014.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ
I
Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету Аутономне
Покрајине Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, бр.
50/13), планирана су средства за реализацију Годишњег програма
коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2014. годину (у даљем тексту: Програм за 2014. годину) у
укупном износу од 199.000.000,00 динара и то из:
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета
Назив конта

II

Износ

Приходи из буџета

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

33.000.000,00
33.000.000,00

Укупно из извора финансирања 01 00

Извор финансирања 01 02 - Приходи из буџета - наменски приходи

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-41/2014
Нови Сад, 16. април 2014. године

Накнада за коришћење шума
и шумског земљишта

65.000.000,00

741528

Накнада за промену намене
шуме

5.000.000,00
70.000.000,00

Укупно из извора финансирања 01 02

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

354.
На основу члана 88. став 4. Закона о шумама (“Службени гласник РС”, број: 30/10 и 93/12), члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, брoj 04/10), члана 4. Одлуке
о образовању Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, брoj 21/10), а у вези са чланом
10. Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне
Покрајине Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ”,
број 50/13), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 16. априла 2014. године, д о н е л a је
РЕШЕЊЕ
I
Овим решењем утврђује се Годишњи програм коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину, обим средстава за спровођење овог програма,
као и начин њиховог распоређивања.
II
Годишњи програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.
III
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 401-975/2014
Нови Сад, 16. април 2014. године

741526

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Извор финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година наменски приходи
311712

Пренета
неутрошена
средства из ранијих година

96.000.000,00
96.000.000,00

Укупно из извора финансирања 13 02

Распоред средстава из планираних прихода извршен је у складу са Законом о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12)
и Правилником о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из Годишњег програма коришћења средстава
Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за
шуме Аутономне Покрајине („Службени гласник РС“ бр. 17/13), у
даљем тексту: (Правилник).
Овим Програмом утврђује се распоред средстава у износу од
199.000.000,00 динара.
II
Део средстава у износу од 159.199.793,00 динара, користиће се
за финансирање следећих послова у 2014. години:
1. Пошумљавање – подизање нових шума на
земљишту у државној својини у укупном износу до
..……………………………..……… 81.250.000,00 динара.
Средства ће се користити за пошумљавање необраслог шумског земљишта, пољопривредног земљишта у складу са Законом
о пољопривредном земљишту и осталог земљишта на којем је
дозвољено пошумљавање, на укупној површини 650,00 хектара
са јединичном ценом 125.000,00 динара по хектару (са мерама
неге до пет година, уз контролу њиховог спровођења).
Средства се додељују са динамиком исплате у износу 70% након потписивања уговора, а 30% по пријему радова након једног
вегетационог периода.
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама.
2. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у
својини физичких лица у укупном износу до …………
…………………………………….......5.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за:
- пошумљавање тврдим
и племенитим лишћарима на површини 10,00 хектара са јединичном ценом 150.000,00 динара по хектару у укупном износу
….........................................................1.500.000,00 динара,

23. април 2014.
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- пошумљавање меким лишћарима на површини 20,00
хектара са јединичном ценом 100.000,00 динара по хектару у укупном износу......................2.000.000,00 динара,
- пошумљавање багремом на површини 20,00 хектара са
јединичном ценом 75.000,00 динара по хектару у укупном износу............................................1.500.000,00 динара.
У јединичне цене су укључене мере неге до пет година, уз контролу њиховог спровођења. Укупна површина пошумљавања је
50 хектара.
Средства се додељују са динамиком исплате у износу 70% након потписивања уговора, а 30% по пријему радова након једног
вегетационог периода.
Корисници средстава су правна лица произвођачи садница који
имају закључен уговор о изради и реализацији пројеката радова са
физичким лицем власником шумског земљишта, пољопривредног земљишта у складу са Законом о пољопривредном земљишту
и другог земљишта на којем је дозвољено пошумљавање.
3. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у
својини правних лица у укупном износу до ……………
…………………………......……......3.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за пошумљавање земљишта у својини правних лица и то шумског земљишта сопственика шума,
пољопривредног земљишта у складу са Законом о пољопривредном земљишту и другог земљишта на којем је дозвољено пошумљавање, на укупној површини 40,00 хектара са јединичном
ценом 75.000,00 динара по хектару (са мерама неге до пет година,
уз контролу њиховог спровођења).
Средства се додељују са динамиком исплате у износу 70% након потписивања уговора, а 30% по пријему радова након једног
вегетационог периода.
Корисници средстава су правна лица сопственици земљишта.
4. Санација штета насталих услед сушења шума у укупном
износу до ............................................ 21.814.842,00 динара.
Средства ће се користити за пошумљавање површина добијених чистим сечама извршеним ради санције штета насталих
услед сушења државних шума и за финансирање трошкова уклањања појединачних сувих стабала чија је вредност испод тржишне цене.
Закључком Владе АП Војводине број 322-672/2013 од 4.12.2013.
године задужен је Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство да предложи обезбеђење средстава за
санацију насталих штета у Програму за 2014. годину. Предложени износ средстава за санацију штета усаглашен је са планираним
средствима у Годишњем програму пословања за 2014. годину ЈП
„Војводинашуме“ Петроварадин.
Средства се додељују по пријему радова након једног вегетационог периода, а на основу детаљног извештаја о обиму радова и
износу настале штете. У износ средстава укључени су трошкови
мера неге до пет година за површине на којима се врши пошумљавање након извршених сеча, уз контролу њиховог спровођења.
Корисник средстава је ЈП „Војводинашуме”.
5. Заштита шума и шумских засада у укупном износу до ..
..............................................................22.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за финансирање мера заштите шума
по указаним потребама.
Средства се додељују са динамиком исплате у износу 70% након потписивања уговора, а 30% по пријему радова.

Број 15 - Страна 905

Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама и друга правна лица сопственици шума.
6. Израда Плана развоја Севернобачког шумског подручја
у укупном износу до .........................2.000.000,00 динара.
Израду овог планског докумената могу вршити правна лица и
предузетници сходно члану 26. Закона о шумама.
7. Израда Плана развоја Јужнобачког шумског подручја у
укупном износу до ............................2.000.000,00 динара.
Израду овог планског докумената могу вршити правна лица и
предузетници сходно члану 26. Закона о шумама.
8. Израда Плана развоја Сремског шумског подручја у
укупном износу до ............................3.000.000,00 динара.
Израду овог планског докумената могу вршити правна лица и
предузетници сходно члану 26. Закона о шумама.
9. Израда Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Јужнобачком шумском подручју у укупном износу до
.............................................................2.500.000,00 динара.
Израду овог планског докумената могу вршити правна лица и
предузетници сходно члану 26. Закона о шумама.
10. Израда Програма газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара у Сремском шумском подручју у укупном износу до
................................................................3.500.000,00 динара.
Израду овог планског докумената могу вршити правна лица и
предузетници сходно члану 26. Закона о шумама.
11. Научно-истраживачки рад у укупном износу до ..............
............................................................... 2.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за финансирање одабраних пројеката
научно-истраживачког рада у шумарству.
Корисници средстава могу бити научне и образовне установе.
12. Мониторинг шума у укупном износу до ............................
............................................................... 6.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за мониторинг шума на територији
АП Војводине у складу са чланом 15. Закона о шумама.
Корисник средстава ће бити Институт за низијско шумарство
и животну средину из Новог Сада који је добио овлашћење за
обављање мониторинга шума на територији АП Војводине, у
складу са чланом 15. Закона о шумама.
13. Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама у
укупном износу до .............................5.134.951,00 динара.
Средства ће се користити за пружање стручне и саветодавне
подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама, а у складу са чланом 71. Закона о шумама.
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о
шумама, а наведени износ се распоређује пропорционално према извештају о извршеним пословима по шумским подручјима
од стране ЈП “Војводинашуме”, на подручју националног парка
и површини шума којима газдују удружења сопственика шума.
III
Део средстава у износу од 32.870.468,00 динара, користиће се за
исплату преузетих обавеза по уговорима из Годишњег програма
коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне
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Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“,
број 13/13 и 31/13) (у даљем тексту: „Програм 2013“).
1. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у
државној својини у укупном износу до ..……………..…
……………………….....………........10.423.250,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по следећим уговорима: 104-401-3606/2013-06, 104-401-3753/2013-06,
104-401-4189/2013-06, 104-401-4190/2013-06, 104-401-4191/201306; закљученим сходно конкурсу објављеном у листу „Дневник“
од 8.6.2013.године.
2. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у
својини физичких лица у укупном износу до …………
………………....…………………........723.600,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по следећим уговорима: 104-401-3129/2013-06, 104-401-3130/2013-06,
104-401-3131/2013-06, . 104-401-3134/2013-06, 104-401-3135/2013-06,
104-401-3136/2013-06, 104-401-3861/2013-06, 104-401-4115/2013-06,
104-401-4116/2013-06, 104-401-4117/2013-06; закљученим сходно
конкурсу објављеном у листу „Дневник“ од 8.6.2013.године.
3. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у
својини правних лица у укупном износу до ……………
………………………………................1.932.375,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по следећим уговорима: 104-401-3630/2013-06, 104-401-4092/2013-06;
закљученим сходно конкурсу објављеном у листу „Дневник“ од
8.6.2013.године.
4. Мелиорација деградираних шума и шикара у укупном
износу до ……………………………2.626.290,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по следећим уговорима: 104-401-3607/2013-06, 104-401-3763/2013-06;
закљученим сходно конкурсу објављеном у листу „Дневник“ од
8.6.2013.године.
5. Заштита шума и шумских засада у укупном износу до
………………………………………...4.164.953,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по следећим уговорима: 104-401-4095/2013-06, 104-401-4192/2013-06,
104-401-4221/2013-06; закљученим сходно конкурсу објављеном
у листу „Данас“ од 2.10.2013.године.
6. Изградња шумских путева у укупном износу до
………………………………………...9.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по следећим уговорима: 104-401-3647/2013-06, 104-401-3757/2013-06;
закљученим сходно конкурсу објављеном у листу „Дневник“ од
8.6.2013.године.
7. Израда планских докумената у укупном износу до
………………………………………...4.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по
следећим уговорима: 104-401-4110/2013-06, 104-401-4111/201306; закљученим сходно конкурсу објављеном у листу „Данас“ од
2.10.2013.године, и по уговору број 104-401-3347/2013-06.

23. април 2014.

1. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у
државној својини у укупном износу до ..…………..……
…………........…....................…………5.236.920,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по следећим уговорима: 104-401-2373/2012-05-2, 104-401-2373/2012-053; закљученим сходно конкурсу објављеном у листу „Дневник“
од 20.11.2012.године и припадајућим анексима (…-1) наведених
уговора.
2. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у
својини физичких лица у укупном износу до ……………
…………....……………....……………...153.200,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по
следећим уговорима: 104-401-2173/2012-05-1, 104-401-2173/201205-2, 104-401-2173/2012-05-3, 104-401-2173/2012-05-4, закљученим
сходно конкурсу објављеном у листу „Дневник“ од 4.6.2012.године.
3. Мелиорација деградираних шума и шикара у укупном
износу до …………………………… 1.083.240,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза по
уговору број 104-401-2374/2012-05-3 закљученом сходно конкурсу објављеном у листу „Дневник“ од 20.11.2012.године и припадајућем анексу (…-1) тог уговора.
V
Део средстава у износу од 456.379,00 динара, користиће се за
исплату преузетих обавеза по уговорима из Годишњег програма
коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне
Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“,
број 11/11) (у даљем тексту: „Програм 2011“).
1. Пошумљавање – подизање нових шума на земљишту у
својини физичких лица у укупном износу до ..…………
..……………….…..………………....…...56.379,00 динара.
Средства ће се користити за исплату преузетих обавеза
по
следећим
уговорима:
104-401-2301/2011-05(2,3,4,8,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,25,26,27) закљученим сходно
конкурсу објављеном у листу „Дневник“ од 07.09.2011. године.
VI
Средства из тачке II подтачака 1-3 и 5-11. додељују се путем
конкурса у складу са Правилником.
Средства из тачке II подтачка 4. додељују се директно ЈП
„Војводинашуме“.
Средства из тачке II подтачке 12. и 13. додељују се директно
институцијама овлашћеним у складу са Законом о шумама.
Средства из тачке III користе се за исплату преузетих обавеза
по уговорима из Програма за 2013. годину.
Средства из тачке IV користе се за исплату преузетих обавеза
по уговорима из Програма за 2012. годину.

IV

Средства из тачке V користе се за исплату преузетих обавеза
по уговорима из Програма за 2011. годину.

Део средстава у износу од 6.473.360,00 динара, користиће се за
исплату преузетих обавеза по уговорима из Годишњег програма
коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне
Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“,
број 9/12 и 32/12) (у даљем тексту: „Програм 2012“).

Права и обавезе у коришћењу средстава из тачке II регулисаће
се уговорима између корисника средстава и Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Исплата средстава вршиће се у складу са приливом средстава у
Буџетски фонд за шумe АП Војводине.

23. април 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

355.
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РЕШЕЊЕ
I

На основу члана 13.а став 2. Одлуке о оснивању Завода за
културу Војводине («Службени лист АПВ», број: 10/03 и 8/06)
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 16. априла 2014. године, д о н е л а је

Даје се сагласност на Завршни рачун са Извештајем о
пословању Информативног центра за пословну стандардизацију
и сертификацију за 2013. годину, које је усвојио Управни одбор
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, на седници одржаној 27. 02. 2014. године.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

Даје се сагласност на Завршни рачун и финансијски резултат
Завода за културу Војводине за 2013. годину, које је усвојио
Управни одбор Завода за културу Војводине, на 3. седници
одржаној дана 21. фебруара 2014. године.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-20/2014
Нови Сад, 23. април 2014. године

II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-75/2014
Нови Сад, 16. април 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Председник
Владе АП Војводине
Др Бојан Пајтић,с.р.

358.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад («Службени лист АПВ«, број: 13/10 и 5/11) 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 23. априла 2014.
године, д о н е л а ј е

356.

РЕШЕЊЕ
I

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра («Службени
лист АПВ», број: 21/10 и 29/12) 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 16. априла 2014. године, д о н е
л а је

Даје се сагласност на Завршни рачун и Извештај о пословању
Едукативног центра за обуке у професионалним и радним
вештинама, Нови Сад за 2013. годину, које је усвојио Управни
одбор Едукативног центра за обуке у професионалним и радним
вештинама, Нови Сад, на шестој редовној седници одржаној 17.
03. 2014. године.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

Даје се сагласност на Завршни рачун и финансијски резултат
Војвођанског симфонијског оркестра за 2013. годину, којe је
усвојио Управни одбор Војвођанског симфонијског оркестра, нa
25. седници одржаној 26. фебруара 2014. године.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-286/2014
Нови Сад, 23. април 2014. године

II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-76/2014
Нови Сад, 16. април 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

357.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра за
пословну стандардизацију и сертификацију («Службени лист АПВ«,
број: 14/09 и 39/13) 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 23. априла 2014. године, д о н е л а ј е

Председник
Владе АП Војводине
Др Бојан Пајтић,с.р.

359.
На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
(‘’Службени лист АПВ’’, број 19/06), 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 23. априла 2014.
године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2014. годину, које је донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, на 73.
седници одржаној 01. 04. 2014. године.

Страна 908 - Број 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-73/2014
Нови Сад, 23. април 2014. године

Председник
Владе АП Војводине
Др Бојан Пајтић,с.р.

о оснивању Опште болнице Панчево, Панчево, услед поделе
Здравственог центра „Јужни Банат“ Панчево (“Службени лист
АПВ”, број: 3/09 и 21/10) 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 23. априла 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
У Управни одбор Опште болнице Панчево, Панчево, именују се:
- за председника:

360.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10 57/11 и 45/13-други закон), а у вези са чланом 1. став 2 Одлуке
о оснивању Опште болнице Панчево, Панчево, услед поделе
Здравственог центра „Јужни Банат“ Панчево (“Службени лист
АПВ”, број: 3/09 и 21/10) 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 23. априла 2014. године, д о н е
л а је

23. април 2014.

Станко Пужић, дипл.инг. менаџмента, NCR d.o.o. из
Панчева, представник оснивача;
- за чланове:
1. Драгана Поповић, дипломирани економиста-менаџер у
здравству, Дом здравља Панчево, из Панчева, представник оснивача;
2. Др Горан Теофиловић, доктор медицине, Дом здравља
Панчево, из Старчева, представник оснивача;
3. Иштван Бан, дипломирани економиста, Banca Intesa AD
Beograd, из Дебељаче, представник оснивача;
4. Др Слађана Ковачевић, доктор медицине, специјалиста
урологије, из Панчева, из реда запослених;
5. Др Сања Јевђић, доктор медицине, специјалиста неурологије, из Панчева, из реда запослених;
6. Бојан Цветковић, струковни физиотерапеут, из Панчева,
из реда запослених.

РЕШЕЊE
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Опште болнице
Панчево, Панчево:

Председник и чланови Управног одбора, именују се на период
од четири године.

- председник:
Душан Рајин, дипл. инг. технологије из Банатског Новог
Села, представник оснивача;
- чланови:
1. Ђорђе Цветковић, виши физиотерапеут из Алибунара,
представник оснивача;
2. Иштван Бан, дипломирани економиста из Дебељаче,
представник оснивача;
3. Др Валерија Рајковић, доктор медицине, специјалиста
опште медицине из Качарева, представник оснивача;
4. Др Тодор Вишекруна, доктор медицине, специјалиста
анестезиолог из Банатског Новог Села, из реда запослених;
5. Др Мирослава Вранић Чукић, доктор медицине, специјалиста офталмолог из Панчева, из реда запослених;
6. Радица Бркљач, медицински техничар из Панчева, из
реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-343/2014
Нови Сад, 23. април 2014. године

II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-344/2014
Нови Сад, 23. април 2014. године

Председник
Владе АП Војводине
Др Бојан Пајтић,с.р.

362.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10 57/11 и 45/13-други закон), а у вези са чланом 1. став 2 Одлуке
о оснивању Опште болнице Панчево, Панчево, услед поделе
Здравственог центра „Јужни Банат“ Панчево (“Службени лист
АПВ”, број: 3/09 и 21/10) 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 23. априла 2014. године, д о н е
л а је
РЕШЕЊE

Председник
Владе АП Војводине
Др Бојан Пајтић,с.р.

361.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10 57/11 и 45/13-други закон), а у вези са чланом 1. став 2 Одлуке

I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Опште болнице
Панчево, Панчево:
- председник:
Јован Петровачки, пољопривредни техничар, из Панчева, представник оснивача;

23. април 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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364.

- чланови:
1. Др Снежана Пејчић, доктор стоматологије, из Ковина,
представник оснивача;
2. Ласло Молнар, дипломирани економиста, из Дебељаче,
представник оснивача;
3. Др Нада Брмболић, доктор медицине, специјалиста педијатар, из Београда, из реда запослених;
4. Др Сања Јевђић, доктор медицине, специјалиста
неурологије, из Панчева, из реда запослених.
II

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама које
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и
високоспецијалистичку здравствену заштиту («Службени лист
АПВ», број: 8/02 и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени
лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 16. априла 2014. године, д о н е л а је

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-345/2014
Нови Сад, 23. април 2014. године

Председник
Владе АП Војводине
Др Бојан Пајтић,с.р.

363.

РЕШЕЊE
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Специјалне
болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“
Вршац:
- председник:
Бојан Галоња, дипл. машински инжењер, из Вршца,
представник оснивача;
- чланови:

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10 57/11 и 45/13-други закон), а у вези са чланом 1. став 2 Одлуке
о оснивању Опште болнице Панчево, Панчево, услед поделе
Здравственог центра „Јужни Банат“ Панчево (“Службени лист
АПВ”, број: 3/09 и 21/10) 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 23. априла 2014. године, д о н е
л а је

1. Др Горан Вешовић, доктор медицине, специјалиста радиолог, из Вршца, представник оснивача;
2. Маринел Петрика, студент, из Вршца, представник оснивача;
3. Александар Виг, професор физике и основа технике, из
Панчева, представник оснивача;
4. Др Стеван Јокић, доктор медицине, специјаста неуропсихијатар, из Вршца, из реда запослених;
5. Др Предраг Ћумић, доктор медицине, специјалиста неуропсихијатар, из Вршца, из реда запослених;
6. Наташа Радовановић, виша медицинска сестра, из Вршца, из реда запослених.

РЕШЕЊE
I
У Надзорни одбор Опште болнице Панчево, Панчево, именују се:
- за председника:
Јован Петровачки, пољопривредни техничар, власник
фарме, из Панчева, представник оснивача;
- за чланове:
1. Ласло Молнар, дипломирани економиста, ЈКП „4 октобар“ Дебељача, из Дебељаче, представник оснивача;
2. Др Зоранa Иванов, доктор медицине, Дом здравља Панчево, из Панчева, представник оснивача;
3. Др Владимир Вајс, доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства и перинаталне медицине, из Панчева, из реда запослених;
4. Др Софија Вјетров, доктор медицине, специјалиста
опште медицине и ултразвука у клиничкој медицини,
онколог, из Панчева, из реда запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период
од четири године.
II

II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-329/2014
Нови Сад, 16. април 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

365.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама које
на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и
високоспецијалистичку здравствену заштиту («Службени лист
АПВ», број: 8/02 и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени
лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на
седници одржаној 16. априла 2014. године, д о н е л а је

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».

РЕШЕЊE

Влада Аутономне Покрајине Војводине

I
У Управни одбор Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, именују се:

Број: 022-346/2014
Нови Сад, 23. април 2014. године

Председник
Владе АП Војводине
Др Бојан Пајтић,с.р.

- за председника:
Дарко Гавриловић, дипл.правник из Вршца, представник
оснивача;

Страна 910 - Број 15
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23. април 2014.
Влада Аутономне Покрајине Војводине

- за чланове:
1. Неђељко Коњокрад, предузетник, из Иланџе, представник оснивача;
2. др Горан Вешовић, специјалиста радиолог из Вршца,
представник оснивача;
3. Александар Виг, професор физике и основа технике, из
Панчева, представник оснивача;
4. Др Стеван Јокић, доктор медицине, специјалиста неуропсихијатар, из Вршца, из реда запослених;
5. Др Предраг Ћумић, доктор медицине, специјалиста неуропсихијатар, из Вршца, из реда запослених;
6. Наташа Радовановић, виша медицинска сестра, из Вршца, из реда запослених.
Председник и чланови Управног одбора, именују се на период
од четири године.
II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».

Број: 022-331/2014
Нови Сад, 16. април 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

367.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама
које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту («Службени лист АПВ», број: 8/02 и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(«Службени лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 16. априла 2014. године, д о н е
л а је
РЕШЕЊE

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-330/2014
Нови Сад, 16. април 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

I
У Надзорни одбор Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, именују се:
- за председника: ,

366.

Срђан Томић, магистар економских наука, из Вршца,
представник оснивача;

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама
које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту («Службени лист АПВ», број: 8/02 и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(«Службени лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 16. априла 2014. године, д о н е
л а је
РЕШЕЊE
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Специјалне
болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“
Вршац:
- председник:

- за чланове:
1. Зоран Томић, економиста, из Вршца, представник оснивача;
2. др Срђан Путник, доктор медицине, из Вршца, представник оснивача;
3. Коста Магурјан, дипл. инг. агроекономије, из Вршца, из
реда запослених;
4. Средоје Ђокић, дип. инжењер графичке технологије, из
Вршца из реда запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период
од четири године.
II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».
Влада Аутономне Покрајине Војводине

Драгмила Јокић Колар, дипломирани правник, из Избишта, представник оснивача;

Број: 022-332/2014
Нови Сад, 16. април 2014. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

- чланови:
1. Зоран Томић, економиста, из Вршца, представник оснивача;
2. Срђан Томић, магистар економских наука, из Вршца,
представник оснивача;
3. Гроздана Печеничић, медицинска сестра, из Вршца, из
реда запослених;
4. Средоје Ђокић, дипл. инжењер графичке технологије, из
Вршца, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».

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 Бранислава (Радомир) Пантића,
дипломираног правника из Новог Сада, поднетом на Оглас за

23. април 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

постављање судских тумача за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-35/2013, објављен дана 13.11.2013.
год у “Сл. листу АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник” и на интернет страници овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
Бранислав (Радомир) Пантић, дипломирани правник из Новог Сада, Балзакова 63, поставља се за сталног судског преводиоца за италијански језик.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-72/2013-02 од 10.03.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

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 Данијеле (Никола) Аћимовић, професора
италијанског језика и књижевности из Вршца, поднетом на Оглас за постављање судских тумача за подручје виших судова на
територији АП Војводине, број: 128-74-35/2013, објављен дана
13.11.2013. год у “Сл. листу АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник”
и на интернет страници овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
Данијела (Никола) Аћимовић, професор италијанског језика
и књижевности из Вршца, Вука Караџића 4/13, поставља се за
сталног судског преводиоца за италијански језик.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-99/2013-02 од 10.03.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

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 Иване (Драган) Ћирић, професора италијанског језика и књижевности из Панчева, поднетом на Оглас
за постављање сталних судских тумача за подручје виших судова
на територији АП Војводине, број: 128-74-35/2013, објављен дана
13.11.2013. год у “Сл. листу АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник”
и на интернет страници овог секретаријата, д о н о с и
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РЕШЕЊЕ

Ивана (Драган) Ћирић, професор италијанског језика и
књижевности из Панчева, Душана Петровића Шанета 030/2, поставља се за сталног судског преводиоца за италијански језик.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-100/2013-02 од 10.03.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

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 Јелене (Мирослав) Малешев, дипломираног географа-туризмолога из Новог Сада, поднетом на
Оглас за постављање судских тумача за подручје виших судова
на територији АП Војводине, број: 128-74-35/2013, објављен дана
13.11.2013. год у “Сл. листу АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник”
и на интернет страници овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
Јелена (Мирослав) Малешев, дипломирани географ-туризмолог из Новог Сада, Соње Маринковић 16, поставља се за сталног судског преводиоца за италијански језик.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-77/2013-02 од 10.03.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

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 Зорице (Илија) Вуковић, професора
италијанског језика и књижевности из Суботице, поднетом на
Оглас за постављање судских тумача за подручје виших судова
на територији АП Војводине, број: 128-74-35/2013, објављен дана
13.11.2013. год у “Сл. листу АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник”
и на интернет страници овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
Зорица (Илија) Вуковић, професор италијанског језика и
књижевности из Суботице, Јо Лајоша 63/30, поставља се за сталног судског преводиоца за италијански језик.
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РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-51/2013-02 од 10.03.2014. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

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 Ане (Јан)
Фунћик, професора словачког језика и књижевности из Новог
Сада, поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје виших судова на територији АП Војводине, број:
128-74-35/2013, објављен дана 13.11.2013. год у “Сл. листу АПВ”
број 44/2013, у листу “Дневник” и на интернет страници овог
секретаријата, д о н о с и

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-44/2013-02 од 10.03.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

375.
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 Антоанa (Дајоуб) Дајоубa, (Antoine
Dayoub), доктора медицине из Новог Сада, поднетом на Оглас за
постављање сталних судских тумача за подручје виших судова
на територији АП Војводине, број: 128-74-35/2013, објављен дана
13.11.2013. год у “Сл. листу АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник”
и на интернет страници овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
Антоан (Дајоуб) Дајоуб, (Antoine Dayoub), доктор медицине
из Новог Сада, Змај Огњена Вука 18, поставља се за сталног
судског преводиоца за арапски језик.

РЕШЕЊЕ

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-41/2013-02 од 10.03.2014. године

Ана (Јан) Фунћик, професор словачког језика и књижевности
из Новог Сада, Полгар Андраша 40 б, поставља се за сталног судског преводиоца за словачки језик.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-59/2013-02 од 10.03.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

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 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 Татјане
(Павел) Брезинове, професора енглеског језика и књижевности из Падине, поднетом на Оглас за постављање сталних
судских тумача за подручје виших судова на територији АП
Војводине, број: 128-74-35/2013, објављен дана 13.11.2013. год
у “Сл. листу АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник” и на интернет страници овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
Татјана (Павел) Брезинова, професор енглеског језика и књижевности из Падине, Ново насеље 6б, поставља се за сталног судског преводиоца за словачки језик.

23. април 2014.

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

376.
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 Софије (Радомир)
Вуковић, дипломираног филолога скандинавских језика и
књижевности из Зрењанина, поднетом на Оглас за постављање
сталних судских тумача за подручје виших судова на територији
АП Војводине, број: 128-74-35/2013, објављен дана 13.11.2013. год
у «Сл. листу АПВ» број 44/2013, у листу «Дневник» и на интернет
страници овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
Софија (Радомир) Вуковић, дипломирани филолог скандинавских језика и књижевности из Зрењанина, Веселина Чевзанина
9, поставља се за сталног судског преводиоца за норвешки језик.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-69/2013-02 од 10.03.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

23. април 2014.
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377.
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 Владимира (Властимир)
Митровића, професора румунског језика и књижевности из
Новог Сада, поднетом на Оглас за постављање сталних судских
тумача за подручје виших судова на територији АП Војводине,
број: 128-74-35/2013, објављен дана 13.11.2013. год у “Сл. листу
АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник” и на интернет страници
овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ

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 Милице (Љубан)
Полетановић, дипломираног филолога из Црвенке, поднетом
на Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје
виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-35/2013,
објављен дана 13.11.2013. год у “Сл. листу АПВ” број 44/2013, у
листу “Дневник” и на интернет страници овог секретаријата, д
оноси
РЕШЕЊЕ
Милица (Љубан) Полетановић, дипломирани филолог из Црвенке, Бошка Бухе 34, поставља се за сталног судског преводиоца
за словеначки језик.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-88/2013-02 од 10.03.2014. године

Владимир (Властимир) Митровић, професор румунског
језика и књижевности из Новог Сада, Светојованска 6, поставља
се за сталног судског преводиоца за румунски језик.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-37/2013-02 од 10.03.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

378.
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 Бојане (Војин)
Ковачевић Петровић, мастер професора језика и књижевности из
Новог Сада, поднетом на Оглас за постављање сталних судских
тумача за подручје виших судова на територији АП Војводине,
број: 128-74-35/2013, објављен дана 13.11.2013. год у “Сл. листу
АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник” и на интернет страници
овог секретаријата, д о н о с и

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

380.
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 Ерике (Анте) Пастерко,
професора разредне наставе из Суботице, поднетом на Оглас за
постављање сталних судских тумача за подручје виших судова
на територији АП Војводине, број: 128-74-35/2013, објављен дана
13.11.2013. год у «Сл. листу АПВ» број 44/2013, у листу «Дневник» и на интернет страници овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
Ерика (Анте) Пастерко, професор разредне наставе из Суботице, Лазе Лазаревића 6, поставља се за сталног судског преводиоца за мађарски језик.

РЕШЕЊЕ

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-64/2013-02 од 10.03.2014. године

Бојана (Војин) Ковачевић Петровић, мастер професор језика
и књижевности из Новог Сада, Драгослава Стојановића Сипа 23,
поставља се за сталног судског преводиоца за шпански језик.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-49/2013-02 од 10.03.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

379.
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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Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

381.
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 Адел (Атила) Алакер,
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23. април 2014.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-57/2013-02 од 10.03.2014. године

мастер права из Суботице, поднетом на Оглас за постављање
сталних судских тумача за подручје виших судова на територији
АП Војводине, број: 128-74-35/2013, објављен дана 13.11.2013. год
у “Сл. листу АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник” и на интернет
страници овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

Адел (Атила) Алакер, мастер права из Суботице, Фрање Кухача
11, поставља се за сталног судског преводиоца за мађарски језик.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-110/2013-02 од 10.03.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

382.
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 (Андор) Ђери,
мастер правника из Кањиже, поднетом на Оглас за постављање
сталних судских тумача за подручје виших судова на територији
АП Војводине, број: 128-74-35/2013, објављен дана 13.11.2013. год
у “Сл. листу АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник” и на интернет
страници овог секретаријата, д о н о с и

384.
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 Ласла (Золтан) Виги, професора енглеског
језика и књижевности из Кањиже, поднетом на Оглас за постављање
сталних судских тумача за подручје виших судова на територији
АП Војводине, број: 128-74-35/2013, објављен дана 13.11.2013. год
у “Сл. листу АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник” и на интернет
страници овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
Ласло (Золтан) Виги, професор енглеског језика и књижевности из Кањиже, Апостолска 9, поставља се за сталног судског
преводиоца за мађарски језик.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-90/2013-02 од 10.03.2014. године

РЕШЕЊЕ

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

Јелена (Андор) Ђери, мастер правник из Кањиже, Главна 3а,
поставља се за сталног судског преводиоца за мађарски језик.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-86/2013-02 од 10.03.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

383.
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 Катинке (Миклош)
Беретка, дипломираног правника из Бачке Тополе, поднетом
на Оглас за постављање сталних судских тумача за подручје
виших судова на територији АП Војводине, број: 128-74-35/2013,
објављен дана 13.11.2013. год у “Сл. листу АПВ” број 44/2013, у
листу “Дневник” и на интернет страници овог секретаријата, д
оноси
РЕШЕЊЕ
Катинка (Миклош) Беретка, дипломирани правник из Бачке
Тополе, Максима Горког 22, поставља се за сталног судског преводиоца за мађарски језик.

385.
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 Веронике (Мате) МореХатала, професора мађарског језика и књижевности из Сремске
Каменице, поднетом на Оглас за постављање сталних судских
тумача за подручје виших судова на територији АП Војводине,
број: 128-74-35/2013, објављен дана 13.11.2013. год у «Сл. листу
АПВ» број 44/2013, у листу «Дневник» и на интернет страници
овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
Вероника (Мате) Море-Хатала, професор мађарског језика и
књижевности из Сремске Каменице, Шумска 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
128-74-45/2013-02 од 10.03.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

23. април 2014.
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386.
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 Викторије (Лајош)
Балинт, дипломираног правника са Палића, поднетом на Оглас
за постављање сталних судских тумача за подручје виших судова
на територији АП Војводине, број: 128-74-35/2013, објављен дана
13.11.2013. год у “Сл. листу АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник”
и на интернет страници овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ

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 Јоане Елжбиета
(Кшиштоф Тадеуш) Будишин (Joanna Elžbieta), мастер филолога
из Зрењанина, поднетом на Оглас за постављање сталних судских
тумача за подручје виших судова на територији АП Војводине,
број: 128-74-35/2013, објављен дана 13.11.2013. год у “Сл. листу
АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник” и на интернет страници
овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
Јоана Елжбиета (Кшиштоф Тадеуш) Будишин (Joanna Elžbieta), мастер филолог из Зрењанина, Чарнојевића 31, поставља се
за сталног судског преводиоца за пољски језик.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-47/2013-02 од 10.03.2014. године

Викторија (Лајош) Балинт, дипломирани правник са Палића,
Видовданска 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
128-74-114/2013-02 од 10.03.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

387.
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 Милице (Милош)
Хамонд, (Milica Hammond), дипломираног филолога оријенталне
филологије из Зрењанина, поднетом на Оглас за постављање
сталних судских тумача за подручје виших судова на територији
АП Војводине, број: 128-74-35/2013, објављен дана 13.11.2013. год
у “Сл. листу АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник” и на интернет
страници овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

389.
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 Александре
(Васо) Коњикушић, дипломираног филолога кинеског језика и
књижевности из Зрењанина, поднетом на Оглас за постављање
сталних судских тумача за подручје виших судова на територији
АП Војводине, број: 128-74-35/2013, објављен дана 13.11.2013. год
у “Сл. листу АПВ” број 44/2013, у листу “Дневник” и на интернет
страници овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
Александра (Васо) Коњикушић, дипломирани филолог кинеског језика и књижевности из Зрењанина, Наде Димић 45, поставља се за сталног судског преводиоца за кинески језик.

Милица (Милош) Хамонд, (Milica Hammond), дипломирани
филолог оријенталне филологије из Зрењанина, Милана
Станивуковића 17/6, поставља се за сталног судског преводиоца
за турски језик.

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128-74-89/2013-02 од 10.03.2014. године

РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128 74-102/2013 од 10.03.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

388.
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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Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

390.
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 –
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пречишћен текст) решавајући по захтеву Ане (Јанош) Дитрих,
мастер инжењера графичког инжењерства и дизајна из Новог
Сада, поднетом на Оглас за постављање сталних судских тумача
за подручје виших судова на територији АП Војводине, број: 12874-35/2013, објављен дана 13.11.2013. год у «Сл. листу АПВ» број
44/2013, у листу «Дневник» и на интернет страници овог секретаријата, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
Ана (Јанош) Дитрих, мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна из Новог Сада, Булевар Деспота Стефана 2, поставља се за сталног судског тумача за гестовни говор.
РЕШЕНО У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
128 74-75/2013-02 од 10.03.2014. године
Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor,s.r.
(мр Андор Дели,с.р.)

391.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2014.годину (‘’Службени лист АПВ’’ број 50/13)
и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2014.
години (‘’Службени лист АПВ’’ број 7/2014) ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО, pасписује
КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА
НА УРЕЂЕЊУ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ
У ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У 2014. ГОДИНИ
За реализацију радова на уређењу отворене каналске мреже
којом управља ЈВП „Воде Војводине“ и која је у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, расписује се конкурс за
средства у износу до 590.000.000,00 динара.
Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови/
општине) са територије АП Војводине, који приступају уређењу
отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта уз услов да обезбеде финансирање у обиму 40% од
уговорене вредности радова. Преостала средства у обиму од 60%
суфинансира Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат).
Потребна документација:
1.
2.
3.
4.

„Пријава“ на конкурс;
Фотокопија ПИБ oбразца;
Фотокопија картона депонованих потписа;
Фотокопија Сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде на Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта локалне самоуправе за 2014.годину;
5. Фотокопија акта којим је донет Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта локалне самоуправе за 2014.годину;
6. Фотокопија једног примерка Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта локалне самоуправе за 2014. годину;
7. Елаборат за учешће на конкурсу за уређење каналске
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мреже у функцији одводњавања пољопривредног
земљишта (у даљем тексту: Елаборат). Елаборат обавезно
треба да садржи: укупну дужину каналске мреже којом
управља ЈВП „Воде Војводине“ на територији локалне
самоуправе, технички опис са укупном дужином
канала који се уређују – по катастарским општинама
и са планираном вредношћу радова по катастарским
општинама, ситуациони план са каналима који се
уређују, предмер и предрачун радова са урачунатим
ПДВ-ом;
8. Сагласност на Елаборат издата од стране ЈВП „Воде
Војводине“;
9. Акт потписан од стране градоначелника односно председника општине о приступању уређењу каналске мреже
у функцији одводњавања пољопривредног земљишта,
донет у току 2014.године. Обавезни елементи акта су:
· тачан назив Елабората, са бројем и датумом Елабората
· тачан назив правног лица које је израдило Елаборат
· износ сопствених средстава која ће локална самоуправа обезбедити за реализацију радова на
уређењу каналске мреже у функцији одводњавања
пољопривредног земљишта
Додела подстицајних средстава
- Испуњеност услова за доделу средстава утврђује комисија коју образује Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
- Одлука се доноси на основу критеријума утврђених Правилником о додели подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова на уређењу отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног
земљишта у АП Војводини у 2014. години.
- Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве
затражи додатну документацију.
- Конкурсна документација се не враћа.
- Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву.
- Неблаговременe пријаве се неће узети у разматрање.

392.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“ бр. 50/13), и
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2014. години
(„Службени лист АПВ“ бр. 14/14), Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
МАЛИХ ПРЕРАЂИВАЧКИХ КАПАЦИТЕТА
У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
1. Предмет конкурса
Предмет конкурса је проширење привредних активности
на селу. Подстицајна средства ће се користити за суфинансирање адаптације објеката за прераду пољопривредних производа, набавку опреме за прераду воћа и поврћа,
грожђа, уљаних култура, лековитог, зачинског, ароматичног биља, пчелињих производа, кошница и пчелињих
друштава.
2. Корисници подстицајних средстава
Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници регистровани на територији АП Војводине:
1. Физичко лице – носилац и чланови регистрованих
пољопривредних газдинстава,
2. Земљорадничка задруга, регистровано пољопривредно
газдинство,
3. Предузетник – физичко лице уписано у Агенцији за
привредне регистре и регистровано пољопривредно газдинство.

23. април 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Место реализације одобрене инвестиције је на подручју
АП Војводине.
3. Намена подстицајних средстава
Подстицајна средства ће се користити за суфинансирање:
I. Aдаптацијe објеката за прераду воћа и поврћа и набавке опреме
за прераду воћа и поврћа:
1. адаптација објеката за прераду воћа и поврћа;
2. набавка опреме за хладњачe (изолациони зидни и кровни панели, хидрауличне рампе са вратима на пријему
робе, расхладни системи за коморе, простори за пријем
и сортирање робе, опрема за подешавање и одржавање
контролисане атмосфере, електроопрема и инсталације,
расвета, контролни системи у хладњачи, опрема за сортирање, опрема за паковање и друга ненаведена припадајућа опрема);
3. набавка опреме за топлу и хладну прераду воћа и поврћа:
машине за прање, транспортери и елеватори, машине за
резање, бланшери, калибратори, пумпе, столови, вибрациони сепаратори, пасирке, судови, тунели за брзо замрзавање, опрема за сортирање, опрема за паковање производа, сушаре за воће и поврће капацитета до 1.000 kg
са погоном на електричну енергију, течни, природни гас
или обновљиве изворе енергије и друга ненаведена припадајућа опрема.
II. Aдаптације објеката за прераду грожђа и набавке опреме за
прераду грожђа:
1. адаптација винских подрума,
2. адаптација објеката за прераду, производњу и чување
вина,
3. набавка опреме за производњу, прераду и чување вина:
одстрањивач петељки, пунилица, чепилица, етикетирка,
кућиште плавног филтера, кућиште микрофилтера, пумпа за прање танкова, пресе, пумпе, перачице, пасирке,
машине за вађење коштица, тракасте пресе, винификатори, танкови за ферментацију, посуде за вино, бурад за
чување и ферментацију вина и друга ненаведена припадајућа опрема.
III. Набавке опреме за прераду уљаних култура:
1. набавку машина и опреме за модерниза цију прерађивачких постројења и развој нових производних линија
за проширење асортимана производа од уљаних култура: пресе за хладно цеђење уља, филтери, линије за
пуњење и друга ненаведена припадајућа опрема.
IV. Набавке опреме за прераду лековитог, зачинског и ароматичног биља:
1. набавку нове механизације за жетву лековитог, зачинског
и ароматичног биља – берача и косилица;
2. набавку нове опреме за чување, прераду и паковање лековитог, зачинског и ароматичног биља: мини сушаре капацитета до 1.000 kg са погоном на електричну енергију,
течни, природни гас или обновљиве изворе енергије,
ваздушни и вибрациони сепаратори, машине за одвајање
стабљике од цвета, машине за одвајање листа од стабљике, машина за уситњавање биља, транспортери, линије за
паковање и друга ненаведена припадајућа опрема.
V. Адаптацију објеката за прераду пчелињих производа и набавке
опреме за прераду пчелињих производа:
1. адаптација објеката за у којима се врши прерада пчелињих производа;
2. набавку специјализоване опреме за прераду пчелињих
производа: електрична центрифуга, мануелна центрифуга, стресач пчела, електрични отклапач саћа, када за
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отклапање саћа, сто за отклапање саћа, сталак за отклапање саћа, електрична пумпа за претакање меда, пнеуматска пунилица за мед, ручна дозерица за мед, мешалица за кристализирани мед, аутоматски сто за паковање
меда, сакупљач полена (уграђен у подњачу), канта за мед
(инокса и пластичне масе-ПП или ПЕТ), цистерна за чување меда, топионик воска са пресом, топионик воска за
целе рамове, електрични декристализатор меда, дупликатор-хомогенизатор са мешалицом и редуктором, матичне решетке, пчеларска вага (150кг), линија за пуњење и
паковање меда, линија за производњу пчелиње хране/погача, млин чекићар за млевење шећера, пчеларска СМС
вага, моторни издувач за пчеле, сушара за пол и друга ненаведена припадајућа опрема;
3. набавка пчелињих друштава,
4. набавке кошница.
4. Висина подстицајних средстава
За реализацију Конкурса за доделу подстицајних средстава за
суфинансирање малих прерађивачких капацитета у АП Војводини у 2014. години предвиђен је укупан износ дo 46.277.915,00
динара.
Подстицајна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу утврђују се у износу до 50% од плаћеног износа цене реализоване инвестиције, умањеног за износ средстава на име пореза
на додату вредност.
Укупан износ подстицајних средстава за подршку инвестиција по
спроведеном Конкурсу не може бити већи од 5.500.000,00 динара.
Корисник подстицајних средстава може поднети само једну
пријаву по једној тачки конкурса, осим код тачака I, II и V, где
може конкурисати за две намене по једној тачки. Максималан износ подстицајних средстава износи:
· за адаптацију објеката у којима се врши прерада воћа и
поврћа, грожђа и пчелињих производа до 1.000.000,00
динара,
· за набавку опреме за хладњаче и прераду воћа и поврћа
до 4.500.000,00 динара,
· за набавку опреме за прераду грожђа до 1.500.000,00 динара,
· за набавку опреме за прераду уљаних култура до
1.000.000,00 динара,
· за набавку механизације за жетву и опреме за прераду
лековитог, зачинског и ароматичног биља до 800.000,00
динара,
· за набавку опреме за прераду пчелињих производа, пчелињих друштава и кошница до 800.000,00 динара.
5. Општи услови за добијање подстицајних средстава
· за физичко лице: да је регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних гадинства
и налази се у активном статусу;
· за земљорадничку задругу: да је регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних
гадинства и налази се у активном статусу, да је регистрована код Агенције за привредне регистре и бави се делатношћу за коју конкурише и има најмање десет задругара
- чланова земљорадничке задруге који су уписани у Регистар у складу са Правилником и налазе се у активном
статусу;
· за предузетника: да је регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних гадинства
и налази се у активном статусу, је регистрован код Агенције за привредне регистре и налази се у активном статусу, и бави се делатношћу за коју конкурише;
· измирене пореске обавезе, прописане законом, за 2013.
годину;
· да има доказ о власништву објеката, односно уколико
није власник објеката, мора имати уговор о закупу истих
који обухвата период од минимално 10 година од момента подношења захтева за коришћење бесповратних средстава;
· да нема неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по основу раније потписаних уговора;
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· да не конкурише за намену за коју је добио подстицајна
средства у претходној години код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
· није користио подстицајна средства од Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде у 2012. и
2013. години за исте намене.
6. Посебни услови за добијање подстицајних средстава
Физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, остварује право на коришћење подстицајних средстава за адаптацију
објеката и набавку нове опреме за прераду воћа и поврћа, грожђа,
уљаних култура, лековитог, зачинског, ароматичног биља и пчелињих производа ако:
1. има засновану производњу на минимум 0,5 ha воћа,
поврћа, винове лозе или уљарица, односно 0,2ha у
заштићеном простору на сопственом пољопривредном
газдинству, у случају инвестиције која се односи на прераду воћа, поврћа, грожђа или уљаних култура;
2. има минимум 0,2 ha засада лековитог, зачинског и ароматичног биља, у случају инвестиције која се односи на
прераду овог биља;
3. има минимум 10 кошница, у случају инвестиције која се
односи на прераду и продају пчелињих производа.
Земљорадничка задруга и предузетник који остваре подстицајна средства за намене из тачке 3. Конкурса, у висини од
2.000.000,00 динара и више, имају обавезу да до 5. новембра 2014.
године приме у стални радни однос најмање једно лице.
7. Потребна документација
1. Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом, а
за правна лица и печатом подносиоца,
2. Оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава за 2014. годину, које издаје Управа за трезор (прва
страна извода РПГ са основним подацима и друга страна
извода са подацима о површинама и производњом),
3. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ или овлашћеног лица у правном лицу,
4. За предузетнике и земљорадничке задруге: оверен Извод
из регистра Агенције за привредне регистре,
5. За предузетнике и земљорадничке задруге: фотокопија
ПИБ обрасца,
6. Извод из катастра непокретности са подацима о власништву (не старији од 30 дана), који гласи на физичко лице
– носиоца пољопривредног газдинства (подносилац захтева), као доказ о власништву над објектом где се спроводи
инвестиција. Уколико се објекат налази у закупу, поред
Извода из катастра непокретности, треба доставити оверен уговор о закупу објекта на најмање 10 година,
7. За адаптацију предмер и предрачун радова, а за набавку
опреме предрачун трошкова,
8. Извештај Кредитног бироа,
9. Уверење пореске управе о измиреним пореским обавезама и других јавних дажбина за 2013. годину,
10. Потврду o измиреним накнадама за одводњавање/наводњавање.
8. Поступак одлучивања о додели средстава
· Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
· Подстицајна средства исплаћују се након реализације
инвестиције и извршене контроле од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
· Подстицајна средства за подршку инвестиција по овом
конкурсу додељују се бесповратно,
· Подстицајна средства ће се додељивати по пристиглим
пријавама до утрошка средстава предвиђених за ове намене,
· Рок за реализацију инвестиције је до 5. новембра 2014.
године,
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· Критеријуми, систем бодовања и друга питања од значаја зе реализацију Конкурса регулисана су Правилником за доделу подстицајних средстава за суфинансирање малих прерађивачких капацитета у АП Војводини
у 2014. години.
9. Посебне напомене
Корисник средстава је у обавези да приликом потписивања
Уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и щумарство о коришћењу средстава достави меницу
са меничном изјавом, а за правно лице регистровану меницу са
меничном изјавом.
10. Начин поднoшења пријаве
Конкурс је отворен закључно са 6.10.2014.године.
Пријаве са потребном документацијом доставити ПОШТОМ
НА АДРЕСУ:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са назнакoм „ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ МАЛИХ ПРЕРАЂИВАЧКИХ КАПАЦИТЕТА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ“
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради
Владе АПВ, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Додатне информације путем телефона 021/487-4379.
Текст конкурса и образац пријаве можете преузети са
www.psp.vojvodina.gov.rs.
Конкурсна документација се не враћа.

393.
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ’’ број 50/13)
и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике за развој села на територији АП Војводине у 2014.
години(‘’Службени лист АПВ’’ број 14/14),Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
расписује
КОНКУРС
ЗА OДРЖАВАЊЕ
ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
1. Предмет
Предмет конкурса јe додела подстицајних средстава којима ће
се суфинансирати подршкa организовања традиционалних манифестација у 2014. години, у циљу јачања и подизања капацитета
руралне средине, повезивање пољопривредника, промоција руралне средине и пољопривредних производа ради бољег позиционирања на тржишту.
Укупан износ средстава намењен за подршку организаторима
манифестација износи 11.000.000,00 динара.
2. Врсте манифестација и корисници
1. Научно–стручне манифестације, везане за област:
пољопривреде, прераду, сигурност хране и квалитет производа, организовање пољопривредних произвођача као
и рурални развој.
Kорисници: образовне установе и научно – истраживачке
установе.
2. Манифестације типа сајмова и изложби, које су везане
за пољопривреду, прераду пољопривредних производа,
исхрану, рурални развој, које имају едукативни карактер.
Kорисници: општине са територије АП Војводине, удру-
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жења грађана у чијем су делокругу пољопривредне активности и рурални развој, осим удружења грађана која
се баве сточарском производњом.
3. За локално–традиционалне манифестације са сврхом
очувања традиционалних заната, очувања производње
локалних производа које имају едукативни карактер.
Kорисници: општине са територије АП Војводине, удружења грађана која се баве пољопривредном производњом, негују традициналне вредности и баве се очувањем старих заната на селу и локалне акционе групе
(ЛАГ-ови).
3. Посебни услови
Посебни услови за подршку манифестацијама дефинисани су у
“Правилнику о додели средстава из програма мера за спровођење
пољопривредне политике за развој села“, који су основ за бодовање и квалификованости пријаве за финансирање.

Приликом подношења Пријаве за доделу подршке за одржавање манифестације, организатор, у зависности од врсте манифестације, подноси и следећа документа:

Конкурс је отворен закључно са 31.07. 2014. године.
Пријаве са потребном документацијом доставити ПОШТОМ
НА АДРЕСУ:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са назнаком:
„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАТОРИМА
МАНИФЕСТАЦИЈА У 2014. ГОДИНИ“ и „НЕ ОТВАРАТИ“.
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради
Владе АП Војводине, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Све додатне информације можете добити путем телефона број:
021/487-4601.
Текст конкурса и образац пријаве може се преузети са: www.
psp.vojvodina.gov.rs.

Конкурсна документација се не враћa

394.

врста манифестације
научностручна

изложба
или сајам

локално-традиционална

фотокопија решења о упису у Регистар у
Агенцији за привредне регистре

да

да

да

фотокопија потврде о пореском индентификационом броју

да

да

да

попис чланова удружења који оверава
удружење ако је удружење организатор
манифестације

не

да

да

да

да

да

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

да

не

не

програм скупа са учесницима, саставом програмског и организационог одбора

да

не

не

потврда надлежне Пореске управе о непостојању пореског дуга (не старија 30 дана од
дана подношења захтева)

да

да

да

потврда банке о жиро рачуну

да

да

да

фотокопија личне карте одговорне особе
подносиоца захева

да

да

да

фотокопија картона депонованих потписа

да

да

да

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

не

да

да

финансијски план организовања манифестације - буџет

да

да

да

програм манифестације са сатницом дешавања

6. Начин подношења пријаве

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у
разматрање.

4. Поступак одлучивања о додели средстава

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

Број 15 - Страна 919

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће Комисија коју образује
покрајински секретар.
Додела средстава вршиће се по основу приспелих пријава, до
утрошка средстава опредељених за ову намену.
Исплата средстава вршиће се на основу уговора Секретаријата
и корисника средстава.
5. Надзор
Корисници средстава су дужни да чувају дупликате пријаве
као и пратећу документацију четири године од дана подношења
пријаве.
Организатор манифестације коме су одобрена средства за одржавање манифестације, има обавезу да на истакнуто место током
трајања манифестације огласи финансијску подршку Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

На основу члана 76. став 6. Закона о култури („Службени гласник
РС“, број 72/09) и члана 21, 22. и 36. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/12 – пречишћен текст), потпредседник владе AП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА
ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ БРОЈ 132-451-19/2013
од 15. јануара 2013. године
I
Члан 5. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за
избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета АП Војводине број 132-451-19/2013 од 15. јануара 2013.
године (у даљем тексту: Правилник), мења се и гласи:
„Право учешћа на конкурсима имају подносиоци пријава који
испуњавају све опште услове:
1) субјекти у култури у смислу чл. 21. Закона о култури
(осим установа чији је оснивач АП Војводина) и други
субјекти у култури у складу са чланом 73. Закона о култури;
2) пројекат или програм којим се конкурише мора бити искључиво из области културе;
3) пријава се подноси у року који је утврђен конкурсом;
4) конкурсна документација мора да садржи опис пројекта,
реалан и одржив финансијски план и неопходну документацију:
- оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног
лица Подносиоца пријаве;
- фотокопију Потврде о регистрацији подносиоца
пријаве код надлежног органа;
- фотокопију Потврде о пореском идентификационом
броју;
- званичан доказ о рачуну у банци.
Секретаријат задржава право да од подносиоца који су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну документацију и информације.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурсима неће бити
разматране. Испуњеност прописаних услова утврђују овлашћена
лица у Секретаријату.“

Страна 920 - Број 15
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II

III

Члан 21. Правилника мења се и гласи:
„На Конкурсу за суфинансирање пројеката и програма у области савременог уметничког стваралаштва АП Војводине могу
да учествују правна лица са седиштем на територији АП Војводине, као што су установе културе чији оснивач није АП Војводина,
уметничка удружења, невладине организације, задужбине и фондације у култури, привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у култури.
Изузетно, комисија може да одлучи да се финансира пројекат
или програм подносиоца пријаве чије је седиште ван територије
АП Војводине, уколико доприноси развоју културе и уметности
АП Војводине.“

Измене и допуне Правилника ће се објавити у „Службеном
листу АП Војводине“.
IV
Измене и допуне Правилника ступају на снагу даном доношења.
Број: 132-451-19/2013-1
У Новом Саду, 17. априла 2014. године

			

Потпредседник Владе АП Вoјводине
и покрајински секретар за културу
и јавно информисање
Славиша Грујић .с.р.
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САДРЖАЈ

Редни број

Предмет

Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
352. Одлука о броју места за упис ученика у први разред
средњих школа на територији Аутономне Покрајине
Војводине у школској 2014/2015. години;
353. Решење о постављењу директора Управе за имовину
Аутономне Покрајине Војводине;
354. Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења
средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину;
355. Решење о давању сагласности на Завршни рачун и финансијски резултат Завода за културу Војводине за
2013. годину;
356. Решење о давању сагласности на Завршни рачун и финансијски резултат Војвођанског симфонијског оркестра за 2013. годину;
357. Решење о давању сагласности на Завршни рачун са Извештајем о пословању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2013. годину;
358. Решење о давању сагласности на Завршни рачун и Извештај о пословању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2013.
годину;
359. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима за 2014. годину;
360. Решење о разрешењу председника и чланова Управног
одбора Опште болнице Панчево, Панчево;
361. Решење о именовању председника и чланова Управног
одбора Опште болнице Панчево, Панчево;
362. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Панчево, Панчево;
363. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Панчево, Панчево;
364. Решење о разрешењу председника и чланова Управног
одбора Специјалне болнице за психијатријске болести
„Др Славољуб Бакаловић“ Вршац;
365. Решење о именовању председника и чланова Управног
одбора Специјалне болнице за психијатријске болести
„Др Славољуб Бакаловић“ Вршац;
366. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац;
367. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац.
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сталног судског преводиоца за
сталног судског преводиоца за
сталног судског преводиоца за
сталног судског преводиоца за

Предмет

Страна

372. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
италијански језик;
373. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
словачки језик;
374. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
словачки језик;
375. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
арапски језик;
376. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
норвешки језик;
377. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
румунски језик;
378. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
шпански језик;
379. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
словеначки језик;
380. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
мађарски језик;
381. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
мађарски језик;
382. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
мађарски језик;
383. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
мађарски језик;
384. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
мађарски језик;
385. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
мађарски језик;
386. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
мађарски језик;
387. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
турски језик;
388. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
пољски језик;
389. Решење о постављењу сталног судског преводиоца за
кинески језик;
390. Решење о постављењу сталног судског тумача за гестовни говор.

909

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
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391. Конкурс за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног
земљишта у 2014. години;
392. Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање малих прерађивачких капацитета у АП Војводини у 2014. години;
393. Конкурс за одржавање традиционалних манифестација.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
368. Решење о постављењу
италијански језик;
369. Решење о постављењу
италијански језик;
370. Решење о постављењу
италијански језик;
371. Решење о постављењу
италијански језик;
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
394. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката
у култури који се финансирају из буџета Аутономне
Покрајине Војводине.
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