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Члан 6.

На основу чл. 32. тачка 4. и чл. 35. и 36. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АПВ”, број
37/14), а у вези са чланом 49. Закона о основама својинскоправних
односа („Службени лист СФРЈ”, бр. 6/80 и 36/90, „Службени лист
СРЈ”, брoj 29/96 и „Службени гласник РС”, брoj 115/05 – др. закон),
Покрајинска влада, на седници одржаној 18.марта 2015. године,
доноси

Право службености установљава се трајно или на одређено
време, у зависности од разлога због кога се установљава.

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ О
УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

Члан 8.

Члан 1.
Овом покрајинском уредбом уређују се поступак и услови за
установљавање права службености на грађевинском земљишту у
јавној својини Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту:
грађевинско земљиште).
Члан 2.
Захтев за установљавање права службености на грађевинском
земљишту подноси инвеститор радова, односно власник повласног добра (у даљем тексту: корисник).
Захтев се подноси Управи за имовину Аутономне покрајине
Војводине (у даљем тексту: Управа за имовину).
Члан 3.
Уз захтев за установљавање права службености, корисник подноси и следећу документацију:
- Копију извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима;
- Графички приказ установљавања службености на грађевинском земљишту, сачињен на копији плана, са исказаним границама и мерама обухвата;
- Копију плана;
- Копију плана водова, уколико се захтев односи на постављање линијских инфраструктурних објеката;
- Другу документацију по захтеву Управе за имовину, којом
се доказује правни интерес за спровођење поступка који је
предмет захтева.

Члан 7.
За установљавање права службености на грађевинском
земљишту корисник плаћа накнаду.

Висина накнаде утврђује се на основу акта јединице локалне
самоуправе, којим се уређује висина накнаде за установљавање
права службености, према локацији на којој се грађевинско
земљиште налази.
Уколико јединица локалне самоуправе на чијој територији
се налази грађевинско земљиште није уредила висину накнаде
за установљавање права службености, висину накнаде утврђује
судски вештак одговарајуће струке.
Члан 9.
Накнада се одређује у једнократном износу, сразмерно смањеној тржишној вредности грађевинског земљишта услед установљавања службености.
Члан 10.
Накнада се уплаћује на рачун буџета Аутономне покрајине
Војводине, у року од 30 дана од дана закључења уговора о установљавању права службености.
За износ накнаде који није плаћен у прописаном року, плаћа се
одговарајућа камата у складу са законом.
Члан 11.
Ова покрајинска уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 46-88/2015
Нови Сад, 18. марта 2015. године

Члан 4.
О захтеву одлучује Покрајинска влада, на предлог Управе за
имовину, у року од 30 дана од дана подношења захтева.
Члан 5.
Уговор о установљавању права службености, у име Аутономне
покрајине Војводине, потписује директор Управе за имовину.

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

202.
На основу чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ” број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 18.марта 2015. године
д о н е л a је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ПРАВУ НА КОРИШЋЕЊЕ И
НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
ПРЕНОСНИХ РАЧУНАРА
ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ
Члан 1.
У Одлуци о праву на коришћење и начину коришћења преносних рачунара за службене потребе („Службени лист АПВ”, бр.
12/11 и 17/14) члан 1. мења се и гласи: „Овoм одлуком утврђује
се право на коришћење и начин коришћења преносних рачунара за службене потребе изабраних, именованих, постављених и
запослених лица у Скупштини Аутономне покрајине Војводине,
Покрајинској влади, Правобранилаштву Аутономне покрајине
Војводине, Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, покрајинским секретаријатима, покрајинским посебним управним
организацијама, Секретаријату Покрајинске владе, службама,
управама и дирекцијама (у даљем тексту: корисници).”

Скупштине АП Војводине, секретар Покрајинске владе, руководилац органа, директор службе, директор управе, Покрајински
заштитник грађана – омбудсман, Правобранилац Аутономне покрајине Војводине и директор дирекције имају право на преносни
рачунар у динарској противвредности од 800 до 1000 евра.
Шеф Кабинета председникa Скупштине АП Војводине, саветник председникa Скупштине АП Војводине, заменик руководиоца органа, подсекретар, помоћник, шеф Кабинета председника
Покрајинске владе, саветник председника Покрајинске владе,
заменик покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и заменик правобраниоца Аутономне покрајине Војводине имају право
на преносни рачунар у динарској противвредности од 600 до 800
евра.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица Сектора
за информационе технологије у Управи за заједничке послове покрајинских органа, један запослени на пословима информатичке
подршке у органу, инспектор у покрајинском органу управе, интерни ревизор и запослени из члана 3. ове одлуке имају право на
преносни рачунар у динарској противвредности до 600 евра.
Наведене цене су без пореза на додату вредност.”

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Право на коришћење једног преносног рачунара за службене
потребе у органима имају:
- Председник Скупштине АП Војводине,
- Потпредседник Скупштине АП Војводине,
- Председник Покрајинске владе,
- Потпредседник Покрајинске владе,
- Члан Покрајинске владе,
- Генерални секретар Скупштине АП Војводине,
- Секретар Покрајинске владе,
- Руководилац органа,
- Директор службе,
- Директор управе,
- Покрајински заштитник грађана - омбудсман,
- Правобранилац Аутономне покрајине Војводине,
- Директор дирекције,
-	Руководиоци унутрашњих организационих јединица Сектора за информационе технологије у Управи за заједничке
послове покрајинских органа,
-	Један запослени на пословима информатичке подршке у
органу.

18. март 2015.

Члан 4.
После члана 8. додаје се члан 8а, који гласи:
„Запослени у Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, који немају права да користе преносне рачунаре за службене потребе по овој одлуци, а који су им дати на
коришћење у Фонду за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине, настављају и даље да их користе.
Запосленима из става 1. преносни рачунари биће замењени
персоналним стоним рачунарима када техничке могућности то
дозволе.”
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 09-2/2015
Нови Сад, 18. марта 2015. године

Право на коришћење преносног рачунара из става 1. овог члана
не искључује право на коришћење персоналног рачунара.
Право на коришћење једног преносног рачунара за службене
потребе у органима могу имати:
- Шеф Кабинета председникa Скупштине АП Војводине,
- Саветник председникa Скупштине АП Војводине,
- Заменик руководиоца органа,
- Подсекретар,
- Помоћник,
- Шеф Кабинета председника Покрајинске владе,
- Саветник председника Покрајинске владе,
- Инспектор у покрајинском органу управе и интерни ревизор,
- Заменик Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана,
- Заменик Правобраниоца Аутономне покрајине Војводине.
Право на коришћење преносног рачунара из става 3. овог члана
искључује право на коришћење персоналног рачунара.”
Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
„Председник Скупштине АП Војводине и председник Покрајинске владе имају право на преносни рачунар у динарској
противвредности до 1500 евра.
Потпредседник Скупштине АП Војводине и потпредседник
Покрајинске владе, члан Покрајинске владе, генерални секретар

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

203.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист
АПВ“, број 14/2009 и 39/2013) и чл. 35 и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ“, број 37/2014) Покрајинска влада, на седници одржаној 18.
марта 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Завршни рачун са Извештајем о пословању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију,
на седници одржаној 24. 02. 2015. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

18. март 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 021-22/2015
Нови Сад, 18. март 2015. године

Број: 023-19/2015
Нови Сад, 18. март 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

204.

Бранислав Богарошки,с.р.

206.

На основу члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије
за инклузију Рома („Службени лист АП”, број: 8/06) чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске oдлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ” број: 37/14) Покрајинска влада, на седници одржаној 18. марта 2015. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 8. и члана 13. Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”, број: 8/06), члана
32. тачка 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ” број: 37/14) Покрајинска влада, на седници одржаној 18. марта 2015. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Завршни рачун Канцеларије
за инклузију Рома за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор
Канцеларије за инклузију Рома, 25.02.2015. године.

У Управни одбор Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад,
именују се:
за председника:
- Нинослав Јовановић, пословни менаџер, из Љукова;

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-51/2015
Нови Сад, 18. март 2015. године

I

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

205.

за чланове:
- Ромео Михајловић, дипл. економиста, из Бачког Петровца,
- Александра Мићић, дипл. правник, из Новог Сада,
- Данијел Димитров, струковни информатичар, из Ковиља
- Јелица Tojић, дипл. правник, из Товаришева,
- Драган Јовановић, педагошки асистент, из Селенче,
- Иван Јовановић, председник НВО „ Англунипе” , из Обрежа.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

На основу члана 8. и члана 13. Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”, број: 8/06), члана
32. тачка 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14)
Покрајинска влада, на седници одржаној 18.марта 2015. године,
д о н е л а је

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 021-23/2015
Нови Сад, 18. март 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Канцеларије за
инклузију Рома, Нови Сад:
председник:
- Нинослав Јовановић, пословни менаџер, из Љукова;
чланови:
- Ромео Михајловић, дипл. економиста, из Бачког Петровца,
- Александра Мићић, дипл. правник, из Новог Сада,
- Данијел Димитров, струковни информатичар, из Ковиља,
- Јелица Tojић, дипл. правник, из Товаришева,
- Драган Јовановић, педагошки асистент, из Селенче,
- Иван Јовановић, председник НВО „ Англунипе” , из Обрежа.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

207.
На основу члана 8. и члана 15. Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”, број: 8/06), члана
32. тачка 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ” број: 37/14) Покрајинска влада, на седници одржаној 18. марта 2015. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Канцеларије за
инклузију Рома, Нови Сад:
председник:
- Александра Милашиновић, дипл. правник, из Новог Сада;
чланови:
- Слађана Таталовић Иванов, дипл. правник, из Новог Сада,
Ружица Ковачевић, новинар, из Врбаса.
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 021-24/2015
Нови Сад, 18. март 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

18. март 2015.

фебруара 2014. године из реда запослених, због престанка радног
односа.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-186/2015
Нови Сад, 18. март 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

208.
На основу члана 8. и члана 15. Одлуке о оснивању Канцеларије за инклузију Рома („Службени лист АПВ”, број: 8/06), члана
32. тачка 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ” број: 37/14) Покрајинска влада, на седници одржаној 18. марта 2015. године,
д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
У Надзорни одбор Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад,
именују се:

210.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), тачке II Одлуке
о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02) и чл. 32. тачка 9. и 12. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ″, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. марта 2015. године, донела је

за председника:
- Мирослав Мержан, наставник разредне наставе, из Кикинде;

РЕШЕЊЕ

за чланове:
- Александра Милашиновић, дипл. правник, из Новог Сада,
- Ружица Ковачевић, новинар, из Врбаса.

МР ЈАСНА РАДИШИЋ БОСИЋ, дипломирани фармацеут,
специјалиста медицинске биохемије, именује се за члана Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине, из
реда запослених.

I

II

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 021-25/2015
Нови Сад, 18. март 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

209.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-187/2015
Нови Сад, 18. март 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

211.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), тачке II Одлуке
о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту
(„Службени лист АПВ”, бр. 8/02 и 11/02) и чл. 32. тачка 9. и 12. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ″ број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 18.марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
МР МИРЈАНА МИЛИНКОВ, дипломирани фармацеут, разрешава се дужности члана Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине, на коју је именована Решењем
Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 022-204/2014 од 19.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, бр. 7/2008 и
6/2009), члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 18. марта 2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу
војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
за 2015. годину, који је донео Управни одбор Завода, на 6. седници
одржаној 6. фебруара 2015. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

18. март 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-56/2015
Нови Сад, 18. март 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

212.

Број 11 - Страна 165

214.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Румуна („Службени лист АПВ”, бр. 7/2008 и
3/2010), члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 18. марта 2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Словака („Службени лист АПВ”, бр. 7/2008 и
6/2009), члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној дана 18. марта 2015. године,
донела је

Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за
2015. годину, који је донео Управни одбор Завода, на 2. седници
одржаној 24. фебруара 2015. године.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2015.
годину, који је донео Управни одбор Завода, на 6. седници одржаној 6. фебруара 2015. године.

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-168/2015
Нови Сад, 18. март 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-164/2015
Нови Сад, 18. март 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

215.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Хрвата („Службени лист АПВ”, бр 7/2008 и 6/2009),
члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ

213.

I

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Румуна („Службени лист АПВ”, бр. 7/2008 и
3/2010), члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 18. марта 2015. године,
донела је

Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Завода за културу војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata,
коју је Управни одбор Завода донео на 14. седници, одржаној 30.
децембра 2014. године.

Р Е Ш Е Њ Е

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

II

I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу
војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din
Voivodina за 2015. годину, који је донео Управни одбор Завода, на
2. седници одржаној 24. фебруара 2015. године.

Број: 022-89/2015
Нови Сад, 18. март 2015. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-59/2015
Нови Сад, 18. март 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

216.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези
са тачком I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над
установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за старе
и пензионере у Кули („Службени лист АПВ“, број 7/02) и чланом
12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“,
број 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. марта
2015. године, д о н е л а је

Страна 166 - Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Р Е Ш Е Њ Е
I

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у Дому за старе и пензионере Кула, број:
01-748/13, који је донео директор Дома за старе и пензионере Кула,
6. новембра 2013. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-251/2015
Нови Сад, 18. март 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

217.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број 37/14), а у вези
са тачком I Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над
установом социјалне заштите за смештај корисника Дом за децу
и омладину „Колевка“ у Суботици („Службени лист АПВ“, број
7/02) и чланом 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11), Покрајинска влада, на седници одржаној 18. марта 2015. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ Суботица, број: 01-788/2014, који је донео директор Дома за
децу ометену у развоју „Колевка“ Суботица, 27. маја 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број:022-185/2015
Нови Сад, 18. март 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Бранислав Богарошки,с.р.

218.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/2014) и
члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, број
53/2014) Покрајински секретаријат за привреду,запошљавање и
равноправност полова, р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ
СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И
МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2015. ГОДИНЕ
Број: 133-401-560/2015-04

18. март 2015.

У циљу унапређења конкурентности војвођанске привреде на
европском и домаћем тржишту, као и подршке организацијама од
интереса за привредни развој АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, у оквиру програмске активности 1003, економска класификација 4541
Текуће субвенције приватним предузећима, извор финансирања
01 00 – Приходи из буџета, са укупним износом од 10.800.000,00
динара, рефундираће трошкове учешћа привредних субјеката са
подручја АП Војводине на сајмовима у Европи и међународним
сајмовима у Републици Србији, који се одржавају у периоду јануар - децембар 2015. године.
Услови Конкурса
1. Право учешћа на Конкурсу имају мали и средњи привредни
субјекти и предузетници, који се баве производном и туристичком делатношћу, који ће у периоду јануар - децембар 2015.
године, излагати на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији ( у даљем тексту: излагачи)
Право учешћа на Конкурсу имају излагачи који нису у тешкоћама и то само за прво учешће на одређеном сајму.
2 .По овом Конкурсу рефундираће се до 50% следећи трошкови
излагача на сајмовима:
• трошкови закупа, опремања и вођења штанда;
• трошкови припреме и штампања пропагандног материјала
за наступ на наведеном сајму
Максимални износи рефундације за сајмове износе:
• до 50% цене закупа, опремања и вођења штанда по излагачу, а највише до 500.000,00 динара за сајмове у Европи и
400.000,00 динара за међународне сајмове у Републици Србији
• до 50% цене припреме и штампања пропагандног материјала, а највише до 50.000,00 динара за сајмове у Европи и
30.000,00 динара за међународне сајмове у Републици Србији
3. Пријаве на Конкурс подносе се на обрасцу, који се може преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са припадајућом
документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу:
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина
број 16, са назнаком на лицу коверте: ‘’Не отварати - пријава
на Конкурс за сајмове’’, поштом или лично преко писарнице
покрајинских органа.
4. Рок за подношење пријава за учешће на сајмовима у периоду
јануар-јун 2015. је 27. 03. 2015. године, а за учешће на сајмовима у периоду септембар- децембар 2015. је 15. 09. 2015.
године.
5. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати,
као ни пријаве излагача који нису испунили раније уговорену обавезу а уговорена обавеза је истекла, према Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова.
6. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се
на сајту Секретаријата, након чега су
Корисници средстава организовани као привредно друштво (ДОО, АД, ОД и
командитно друштво) у обавези да пре закључења Уговора,
отворе посебан наменски рачун код Управе за трезор.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у
Секретаријату на телефон 021/487-4489.

219.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/2014) и члана
10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, број
53/2014), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова, р а с п и с у ј е

18. март 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РОМСКИМ
НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРЖЕЊИМА
ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА
Број:133-401-558/2015-06
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства непрофитним
организацијама/удружењима грађанима у износу од 1.000.000,00
динара (словима:милиондинара) обезбеђеним Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, програмска активност 1010
– Подршка социјалној инклузији Рома на територији АП Војводине, економска класификација 4819 – дотације осталим непрофитним институцијама, из извора финансирања 01 00 Приходи из
буџета, ради реализације пројеката из области унапређења положаја Рома и Ромкиња.
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:
- Подршка програмима и активностима којима се афирмише
имплементација и примена Стратегије за унапређивање положаја Рома на територији АП Војводине, са циљем интеграције Рома и Ромкиња у друштвене токове.
- Оснаживање Рома и Ромкиња, лидера/ки ромских непрофитних организација/удружења грађана за укључивање у процесе доношења одлука, планирање и спровођење стратешких
планова, пре свега на локалном нивоу.
- Промоција и интегрисање принципа родне равноправности у
ромској, али и у већинској заједници, посебно јавним акцијама и кампањама које имају за циљ подизање свести јавности;
- Подршка активностима у вези са обукама ради лакшег проналажења посла, стицање нових знања и вештина, промовисање
предузетништва код Рома и Ромкиња;
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају непрофитне организације/
удружења грађана са територије АП Војводине које својим
програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса.
2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а
висина тражених средстава не може бити већа од 150.000,00
динара (стопедесетхиљададинара).
3. Непрофитне организације/удружења грађана са територије
АП Војводине, која нису испунила раније уговорену обавезу
а уговорена обавеза је истекла, према Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова,
изузети су од права на доделу средстава.
4. Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасцима,
који се могу преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са
припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина број 16, са назнаком на лицу коверте: ‘’Не
отварати - пријава на Конкурс за финансирање пројеката у
области унапређења положаја Рома и Ромкиња“, поштом или
лично преко писарнице покрајинских органа.
Подносилац пријаве доставља следећу документацију:решење
о регистрацији подносиоца пријаве, фотокопију решења о ПИБ-у,
попуњен конкурсни образац уз опис пројекта и активности којима ће се унапредити положај Рома и Ромкиња са планом утрошка
средстава-буџетом пројекта.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
5.Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се
на сајту Секретаријата, након чега се подносилац пројекта позива да потпише уговор и преда Секретаријату бланко соло
меницу, са меничним овлашћењем, регистровану у својој
пословној банци, на име гаранције уредног извршавања обавеза. Уколико се подносилац пројекта не одазове позиву за
потписивање уговора у року од 15 дана од дана обавештења
да му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао од реализације пројекта.
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Конкурс је отворен до 01. априла 2015. године, односно до утрошка средстава.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефон 021/487 4277, 021/487 4255.

220.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/2014) и члана
10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, број
53/2014), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова, р а с п и с у ј е
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
У ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА
Број: 133-401-557/2015-06
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства у укупном
изнoсу од 3.000.000,00 динара (тримилионадинара) обезбеђеним
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, Програм 1001 – Унапређење и
заштита људских и мањинских права и слобода, програмска активност 1010 – Подршка социјалној инклузији Рома на територији
АП Војводине, економска класификациа 4631 – текући трансфери
осталим нивоима власти, из извора финансирања 01 00 Приходи
из буџета, као подршка програму реализације ЛАП-а за Роме у
области становања на територији АП Војводине.
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:
- Имплементација и примена Стратегије за унапређење положаја Рома/Ромкиња на територији Аутономне покрајине
Војводине, са циљем интеграције Рома/Ромкиња у друштвене токове.
- Реализација Локалних акционих планова за Роме у области
становања у градовима и општинама на територији АП
Војводине;
- Побољшање услова становања Рома и Ромкиња.
- Афирмација учешћa Рома/Ромкиња у процесима одлучивања, планирања и спровођења локалних акционих планова
за унапређење положаја Рома у области становања.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1.Право учешћа на Конкурсу имају градови и општине са територије АП Војводине.
2.Подносилац пријаве може аплицирати за реализацију ЛАП-а
за Роме у области становања која подразумева адаптацију
кућа у којима живе Роми и Ромкиње (доградња купатила, септичких јама, поправка кровова, ситнији грађевински радови,
припрема техничке документације).
3.Висина тражених средстава не може бити већа од 1.500.000,00
динара (милионпетстотинахиљададинара).
4.Општине и градови који аплицирају су у обавези да обезбеде минимално финансијско учешће једнако износу тражених
средстава на Конкурсу у циљу реализације ЛАП-а за унапређење положаја Рома/Ромкиња у области становања.
5.Предност на Конкурсу ће имати градови и општине који
имају усвојен и буџетиран ЛАП за Роме у области становања,
као и ангажованог координатора за ромска питања, педагошког асистента и здравствену медијаторку.
6.Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
- Попуњен конкурсни образац уз опис активности које су
предвиђене ЛАП-ом за чију се реализацију аплицира на
Конкурсу, са планом утрошка средстава, буџетом;
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- Одлуку органа ЈЛС о реализацији и суфинансирању програма и извод из буџета ЈЛС о обезбеђеним средствима за
учешће у реализацији програма.
- Писмо намере о буџетирању ЛАП-а у области становања за
чију се реализацију аплицира на Конкурсу;
Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа са назнаком: ‘’Конкурс за суфинансирање реализације локалних акционих планова за унапређење
положаја Рома у области становања.’’
7. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете
од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет
конкурса.
8. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се
на сајту Секретаријата, након чега се подносилац пројекта
позива да потпише уговор. Уколико се подносилац пројекта
не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана
од дана обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да
је одустао од реализације пројекта.
Конкурс је отворен до 03. августа 2015. године, односно до
утрошка средстава.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у
Секретаријату на телефон 021/487 4277, 021/487 4255.

221.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/2014) и члана
10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, број
53/2014), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова, р а с п и с у ј е
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ
ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
Број:133-401-556/2015-06
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства у укупном
изнoсу од 1.000.000,00 динара (милиондинара) обезбеђеним
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину, Програм 1001 – Унапређење и
заштита људских и мањинских права и слобода, програмска активност 1010 – Подршка социјалној инклузији Рома на територији
АП Војводине, економска класификациа 4631 – текући трансфери
осталим нивоима власти, из извора финансирања 01 00 Приходи
из буџета, као подршка програму израде и усвајања ЛАП-а за
Роме на територији АП Војводине.
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:
- Имплементација и примена Стратегије за унапређење положаја Рома/Ромкиња на територији Аутономне Покрајине
Војводине, са циљем интеграције Рома/Ромкиња у друштвене токове.
- Израдa и усвајање Локалних акционих планова за Роме у градовима и општинама на територији АП Војводине;
- Дефинисaње мера, активности, механизама спровођења, рокова, трошкова, извора финансирања, партнера, као и институција надлежних за спровођење ЛАП-а.
- Афирмација учешћa Рома/Ромкиња у процесима одлучивања, планирања и спровођења локалних акционих планова
за унапређење положаја Рома.

18. март 2015.

УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају градови и општине са територије АП Војводине.
2. Подносилац пријаве може аплицирати за израду ЛАП-а који
се односи на области предвиђене Стратегијом за унапређење
положаја Рома: образовање, здравство, запошљавање, становање, лична документа, социјална заштита, родна равноправност, забрана дискриминације, информисање, култура,
политичко учешће, и интерно расељена лица и повратници
по основу Споразума о реадмисији.
3. Висина тражених средстава не може бити већа од 200.000,00
динара (двестотинехиљададинара).
4. Општине и градови који аплицирају су у обавези да обезбеде
учешће минимум једнако износу тражених средстава на Конкурсу у циљу израде ЛАП-а за унапређење положаја Рома/
Ромкиња.
5. Предност на Конкурсу ће имати градови и општине који
имају ангажованог координатора за ромска питања, педагошког асистента и здравствену медијаторку.
6.Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
- Попуњен конкурсни образац уз опис активности које су
предвиђене ЛАП-ом за чију се израду аплицира на Конкурсу, са планом утрошка средстава, буџетом;
- Одлуку органа ЈЛС о реализацији и суфинансирању програма и извод из буџета ЈЛС о обезбеђеним средствима за
учешће у реализацији програма.
- Писмо намере о доношењу и буџетирању ЛАП-а за чију израду се аплицира на Конкурсу;
Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа са назнаком: „Конкурс за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома.“
7. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете
од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет
конкурса.
8. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се
на сајту Секретаријата, након чега се подносилац пројекта позива да потпише уговор. Уколико се подносилац пројекта не
одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од
дана обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да је
одустао од реализације пројекта.
Конкурс је отворен до 1. октобра 2015. године, односно до
утрошка средстава.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у
Секретаријату на телефон 021/487 4277, 021/487 4255.

222.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/2014) и члана
10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, број
53/2014), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова, р а с п и с у ј е
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА РОМСКЕ ДЕЦЕ
ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА ОД 5-8 РАЗРЕДА
ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ
Број:133-401-559/2015-06
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства у укупном
износу од 2.000.000,00 динара (двамилионaдинара) обезбеђеним
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину, Програм 1001 – Унапређење и
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заштита људских и мањинских права и слобода, програмска активност 1010 – Подршка социјалној инклузији Рома на територији
АП Војводине, економска класификациа 4631 – текући трансфери
осталим нивоима власти, из извора финансирања 01 00 Приходи
из буџета, ради реализације програма унaпређења образовања
ромске деце основношколског узраста у АП Војводини.
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:
- Финансирање набавке уџбеника, школског прибора, ужине,
путних трошкова и стипендирања ученика ромске националности узраста 5-8 разреда који основну школу похађају на
територији АП Војводине;
- Смањивање стопе осипања, односно напуштања образовног
процеса ученика/ца ромске националности;
- Унапређење доступности образовања за ученике/це ромске
националности, мотивација за завршетак основне школе и
наставак школовања;
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају градови и општине са територије АП Војводине.
2. Висина тражених средстава не може бити већа од 300.000,00
динара (тристотинехиљададинара)
3. Општине и градови који аплицирају су у обавези да обезбеде минимално финансијско учешће једнако износу тражених
средстава на Конкурсу у циљу подршке програму образовања
ученика/ца ромске националности основношколског узраста
од 5-8 разреда у АП Војводини
Подносилац пријаве доставља следећу документацију: Попуњен конкурсни образац уз опис активности којима ће се унапредити образовање ромске деце основношколског узраста од 5-8
разреда, са планом утрошка средстава-буџетом; Одлуку органа
ЈЛС о реализацији и суфинансирању програма и извод из буџета
ЈЛС о обезбеђеним средствима за учешће у реализацији програма.
Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом,
достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност
полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или
лично преко писарнице покрајинских органа са назнаком:
‘’Конкурс за суфинансирање програма образовања ромске
деце основношколског узраста од 5-8 разреда школске 2015/16.
године.’’
4.Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете
од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет
конкурса.
5.Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће се на
сајту Секретаријата, након чега се подносилац пројекта позива да потпише уговор. Уколико се подносилац пројекта не
одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од
дана обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да је
одустао од реализације пројекта.
Конкурс је отворен до 31.јула 2015. године.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у
Секретаријату на телефон 021/487 4277, 021/487 4255.

223.
На основу члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014) и члана
21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке
о буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“,
број 53/2014), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:
КОНКУРС
ЗА ДОПРИНОС УНАПРЕЂЕЊУ ЗНАЊА
И РАЗУМЕВАЊА ПРОЦЕСА
ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
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Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) у оквиру својих
надлежности, одобрене Програмске структуре за 2015. годину и
Финансијског плана за 2015. годину, суфинансираће реализацију
пројекaта који доприносe унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција.
Циљ конкурса: Јачање капацитета и улоге локалних заједница
у процесу европских интеграција путем повећањa степена разумевања и подршке процесу приступања Републике Србије Европској унији и подизање нивоа свести о утицају интеграција на
свакодневни живот грађана. Од кључног значаја је промовисање
европских вредности и достигнућа грађанима у процесу европских интеграција.
Пројекти организација цивилног друштва треба да допринесу:
- подстицању конкретних активности и дебате на тему заједничких европских вредности и перспективе;
- подизању нивоа информисаности грађана о значају европских интеграција и улоге локалне заједнице у том процесу;
- подизању капацитета представника цивилног друштва и
грађана на локалном нивоу за примену усвојених докумената, препорука и стратегија.
II
Средства опредељена за овај конкурс износе 3.500.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету АП Војводине за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“,
број 53/2014) у оквиру Програма 0601 Подршка приступању Србије ЕУ, Програмска активност 06011002 Упознавање јавности о
процесу европских интеграција и политикама ЕУ, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.
Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима конкурса.
Износ средстава који одобрава Секретаријат по пројекту износи максимално 180.000,00 динара.
III
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1) Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају
удружења грађана регистрована у Републици Србији.
2) Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним
пројектом као носиоци предлога пројекта.
3) Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама
за подносиоце предлога пројекта.
4) Конкурсна документација се може преузети са интернет
странице Покрајинског секретаријата за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.
rs
5) Попуњени обрасци конкурсне документације достављају
се у штампаном облику - оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица и у електронском облику
(ЦД).
6) Сопствено учешће подносиоца предлога пројекта или
учешће других донатора мора бити најмање 15% од износа
који додељује Секретаријат.
7) На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ КОНКУРС
за допринос унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција“.
8) Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради По-
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крајинске владе.
9) Рок за предају предлога пројекта је 27. март 2015. године.
10) Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица
неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
11) Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Одлуку о додели бесповратних
средстава. На Одлуку се не може уложити жалба, нити друга правна средства.
12) Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајин-

МАЛИ ОГЛАСИ
Оглашавају се неважећим изгубљена
документа , и то :
Злоколица Милена, Ср. Каменица,
Поп Владе Зечевића 8., девизна штедна
књижица Ерсте Банке бр. 7066014885,
издата у Новом Саду.
Јанош Шанта, Н. Сад, Бул. К. Петра И. 13
оглашава неважећом пловидбену дозволу
на име Имре Парокаи (И. Ћипика 18, Нови
Сад, ЈМБГ 1301954800087) рег. бр. чамца
НС0372 издата од стране Капетаније Нови
Сад.
Лазар Шарац, Б. Паланка, В. Маслеше
46. оглашава неважећом пловидбену
дозволу-руковаоц чамца – Вукмановић
Милорад, издате од Капетаније Ср.
Митровица.
Ђорђе Љубишић, Б. Паланка, И. Л.
Рибара 182 оглашава неважећом дозволу
за управљање мот. Чамцем бр. 8888/96
издату од Капетаније Нови Сад.
Владица Тасића, Нови Сад, Б. Кркљуш
17/4/19 оглашава неважећом бродарску
књижицу бр. 12013/1 издату од Капетаније
Београд.
Саша Блечић, Н. Сад, Д. Киша 1
оглашава неважећом пловидбену дозволу
НС – П – 960А/11 издату од стране
Капетаније Нови Сад.
Владица Тасић, Н. Сад, Б. Крљуш 17/
ИВ/19 оглашава неважећим овлашћење
машинисте унут. Пловидбе II класе бр.
342-11-29/1102.
Марко Лајницки, Нови Сад, Пушкинова
1/а., дозвола за стицање звања управљача
и руковаоца чамцем. бр. 6342/00 издата у
Новом Саду.
Предраг Милић, Сомбор, Банијска
44 оглашава неважећом пловидбену
дозволу 342-7890/04 (18.06.2004) издату од
Капетаније Нови Сад.
Раде Лончар, Нови Сад, Балзакова 19.,
дозвола за управљање чамцем бр. 20090/04
издата у капетанији Нови Сад.
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ског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs .
13) Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава
донети Решење о додели бесповратних средстава.
14) Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу
бесповратних средстава са Секретаријатом.
За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на region@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-45-42, радним
даном од 9 до 15 часова.

Душан Мајски, Врбас, Ђуре Салаја
74 оглашава неважећом потврду о
исправности уредјаја и опреме за погон
возила на ТНГ 014288-13 образац 0060967.
Синђелић Драган, Нови Сад, Стевана
Д. Бале 5. оглашава неважећим уверење за
утогас број ТНГ 25484/08.
				
Л а ј о ш
Лукаћи, Петроварадин, Штросмајерова
7. оглашава неважећом потврду за ТНГ
052318-13К – образац бр. 0040533, возило
Лада, бр. шасије XТА210400Х0096302.
Самуел Ђемровски, Ср. Каменица,
Војводе Мишића 35а, оглашава неважећом
потврду о исправности опреме и уређаја за
погон возила на ТНГ бр. 032449-13.
Милан
Кукавица,
Темерин-Бачки
Јарак, М. Пијаде 61. оглашава неважећим
уверење за плин, реатест бр. 052172-13,
серијски бр. 0043642.
Петко Мајсторовић, Ветерник, Родина
44. оглашава неважећом			
потврду о исправности опреме и уређаја за
погон возила на ТНГ (возила Опел Кадет
Е-W0Л000036Г2726130).
Тодор Трифуновић, Нови Сад, Кисачка
20. оглашава неважећим потврду –
атест, ради издавања дупликата. Бр.
потврде 048466-13, серијски број обрасца
0045441 Иван
Ђиња,
Падина,
А.
Мартиша 27. оглашава неважећим атест
– сер. бр. потврде 0071804, бр. уверења
0015065 за плин.
Никола
Марјановић,
Нови
Сад,
Светолика
Пашћана
6,
оглашава
неважећом потврду о исправности
уредјаја и опреме за погон возила на ТНГ
броја 064597-13, образац 0071263.
Слободан Сланкаменац, Н. Сад,
Руменачки пут 27 оглашава неважећом
потврду о исправности уређаја и опреме
возила на погон ТНГ бр. 064744-13К
(образац 0071696).
Вера Шијанић, Нови Сад, Новосадског
Сајма 14 оглашава неважећом потврду о
исправности уредјаја и опреме за погон
возила на течни нафтни гас бр. 064218-13К
образац бр. 0071681.

Тибор Шинко, Кисач, Војводјанска
16 оглашава неважећим уверење –
потврду бр. 69695-13К образац бр. 91664
саобраћајна гласи на име Тибор Шинко,
Опел Кадет WОЛ000036Х2693502.
Јелена Кнежевић Бошковић, Н. Београд,
Д. Вукасовића 61/62 оглашава неважећом
диплому (Медицински факултет Нови
Сад) бр. 6745/4222 издату 26.11.1999.
Симка Петровић, Футог, Повртарска
74. оглашава неважећом радну књижицу
издату у Новом Саду.		
Гојко Антић, Футог, Лазара Кнежевића
34. оглашава неважећом диплому средње
грађевинске школе, смер тесар.
Нада Павков (Живанов), Н. Сад-Ковиљ,
Јовице, Павлице 27а оглашава неважећом
радну књижицу.			
Хаки Стола, Н. Сад, Баја Пивљанина 24.
оглашава неважећом радну књижицу.
Ненад Веселиновић, Ковиљ, С. Пешића
74. оглашава неважећом дипломусведочанство о завршеној основној школи
(данило Зеленовић-Сириг).		
Јовица Бачвански, Н. Сад-Руменка,
Радничка 39. оглашава неважећом радну
књижицу
Марко Урукало, Футог, Новосадска 14.
оглашава неважећом радну књижицу
Драган Делић, Беочин, Баноштор, С.
Марковића 50. оглашава неважећом радну
књижицу
Бојана
Симић,
Трбушница
бб
(Лазаревац) оглашава неважећим индекс
– Висока школа струковних студија за
образовање васпитача Нови Сад
Исидора
Јеличић,
Сомбор,
Ј.
Игњатовића 1. оглашава неважећим
индекс
Медицинског
факултета
–
Стоматологија
Немања Лазић, Ср. Карловци, Ј.
Поповића 18. оглашава неважећом
диплому за Гимназију Ј. Јовановић Змај –
Нови Сад издату 2008. године		
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Војислав Петковић, Футог, Раде
Кондића 3 оглашава неважећом радну
књижицу				
Страхиња Мијовић, Суботица оглашава
неважећом радну књижицу издату у
Новом Саду		
Кристина
Косанчић,
Баноштор,
Светозара Марковића 44 објављује
неважећом радну књижицу издату у
Беочину				
Александар Здјелар, Н. Сад, Булевар
Ц. Лазара 85. оглашава неважеом радну
књижицу издату у Новом Саду
Немања Вучетић, Н. Сад, Балзакова
14. оглашава неважећом радну књижицу
издату у Новом Саду		
Илинка Мирковић, Петроварадин,
Владимира Г. 2. оглашава неважећом
радну књижицу			
Бојан Ступар, Футог, Војводјанска 9.
оглашава неважећом радну књижицу
издату у Новом Саду		
Богдан Остојић, Нови сад, К.
Александра 14. оглашава неважећим
индекс – Факултет Техничких Наука –
Чисте ен. Технологије		
Соња Вуканић, Нови Сад, Темеринска
164. оглашава неважећом радну књижицу
издату у Новом Саду		
Весна Станојловић, Нови Сад, Булевар
23. октобра 22. оглашава неважећом радну
књижицу издату у Новом Саду 1976.
године				
Јелена
Божиловић,
Нови
Сад,
Омладинског покрета 6б/1 оглашава
неважећом радну књижицу издату у
Новом Саду бр. 4752		
Лександра Анђелковић, Петроварадин,
Кочићева 4. оглашава неважећом диплому
– сведочанство о завршеној средњој школи
– гимназија Исидора Секулић Нови Сад 	
Сања Докушић, Футог, Др. М.
Стојановића 61. оглашава неважећом
радну књижицу			
Жарко Илић, Ловћенац, М. Тита 115.
оглашава неважећим индекс - ФТН – сцен.
арх. техника и дизајн		
Данијел Куриш, Бегеч, П. Драпшина
22. оглашава неважећом диплому –
сведочанство о завршеној средњој школи
– Јован Вукановић техничка школа, смер
тесар (диплома издата 2004. г)		
Александра Малогјаски, Каменица,
Ц. Лазара 24. оглашава неважећом радну
књижицу издату у Новом Саду		
Јелена Попина, Деспотово, В. Путника
19. оглашава неважећом диплому –
Средња техничка школа Јован Вукановић
– смер тех. Графичке дораде		
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Загорка
Туфегџић,
Петроварадин,
Виноградска 27. оглашава неважећом радну
књижицу				
Лазо Мијатовић, Футог, Републике
Српске 20. оглашава неважећом радну
књижицу				

Драгољуб Милановић, Футог, Дунавска
25 оглашава неважећом радну књижицу

Бранислав Отт, Черевић, Фрушкогорска
бб. оглашава неважећом радну књижицу

Марко Попин, Деспотово, В. Р.
Путника 148 оглашава неважећим индекс
Медицинског факултета Нови Сад

Урош Кецман, Нови Сад, Ђ. Сервицког
14а. оглашава неважећим сведочанство
за 6. 7. и 8. разреда Осн. школе Соња
Маринковић (Нови Сад), уверење о
завршеном осн. образовању и уверење о
обавезном завршном испиту у осн. образ. и
васпитању			
Миленко Бекер, Футог, Индустријска
30. оглашава неважећим сведочанство
о завршеној основној школи – Основна
школа Мирослав Антић, Футог
Данијел Ивков, Н. Сад, С. Момчиловића
18 оглашава неважећим сведочанство
Средње школе Милан Петровић Нови
Сад
Есат Јасиqи, Ср. Карловци, Белило 17а
оглашава неважећом радну књижицу		
				
Бејтулах Хаљити, Н. Сад, Славка Родића
88. оглашава неважећим сведочанство
о завршеном 8. разреду Основне школе
Јожеф Атила Нови Сад 		
Божидар Милошевић, Нови Сад, Ф.
Тивадара 5. оглашава неважећим индекс
ФТН – архитектура – диз. ентеријера (А146/2013)			
Душан Стефановић, Зрењанин, И.
Андрић 50. оглашава неважећом диплому
гимназије Исидора Секулић		
Јелена Савић, Н. Сад, Т. Остојића 2
оглашава неважећом радну књижицу издату
у Новом Саду		
Ивана Косановић, Чонопља, Карађорђева
65 оглашава неважећим индеx – Факултет за
правне и пословне студије Др. Л. Вркатић,
Нови Сад
Драган Станојев, Бечеј, С. Којића
14 оглашава неважећим индеx – ФТН
– смер заштита на раду (бр. ЗР-44/2013АО19834)
Чедомир Арандјеловић, Раковац, М.
Тита ББ оглашава неважећим сведочанство
основне школе Ј. Грчић Миленко – Раковац
Петко Милашиновић, Беочин, Љ.
Станковића 9 оглашава неважећом радну
књижицу				
Арпад Бозош, Николе Тесле 8/5 оглашава
неважећим сведочанство основе школе
Соња Маринковић – Нови Сад			
		
Недељко Цвијановић, Футог, Раде
Кончара 147 оглашава неважећим индекс
економског
фактултета-Суботица
(одељење Н. Сад)

Марија Марковић, Футог, Царица
Милице 40 оглашава неважећом радну
књижицу				

Чонкић (Кнежевић) Драгана, Н. Сад,
Темеринска 159 оглашава неважећим
сведочанство прве године средње школе 25.
мај – Темерин(1981/82)		
Мирослав Кондић, Оџаци, Хиландарска
18, оглашава неважећим индекс ФТН – смер
инд. Инжењерство и менаџмент 1058-12		
			
Кристина Мрђан, Кисач, Масарикова
167 оглашава неважећим индекс Правнопословне студије др. Лазар Вркатић
Станивуковић Милан оглашава неважећим
сведочанство о завршеном 1.и 2. разреду
гимнације Исидора Секулић Нови Сад		
			
Африм Краснић, Нови Сад, В. Остајића
92 оглашава неважећом радну књижицу
Никола Јовић, Индјија, Ј. Богдана 14/34
оглашава неважећим индекс – Филозовски
факултет у Новом Саду – бр. 020050
Драгана Илић, Нови Сад, Милице
Николић 4 оглашава неважећом диплому
средње школе – Техничка школа Павле
Савић, Нови Сад – техничар заштите жив.
Средине			
Миле Рапац, Ср. Каменица, Б.
Гавриловића 9 оглашава неважећим индекс
Факултет техн. Наука – инжењерски
менаџмент 222/И1			
Милица Радаковић, Нови Сад, М.
Димитријевића 2 оглашава неважећим
сведочанства гимназије Исидора Секулић
за сва 4 разреда и диплому		
Бранислав
Живановић,
Беочин,
Несторовска 37 оглашава неважећом радну
књижицу издату у Беочину
Марко Стојановић, Нови Сад, М. Горког
55 оглашава неважечим сведочанство за 1. и
2. разред гимназије Исидора Секулић Нови
Сад				
Жељко Видаковић, Шековићи, Јаке
Милића ББ оглашава неважећим индекс
Висока Техничка школа струковних студија
бр. 26/14			
Сузана (рођ. Ширгић)Перић, Бојић ББ
оглашава неважећим индекс – ФТН смер
поштански саобраћај и телекомуникације
бр. С23/10				
Стефан Мимић, Ужице, оглашава
неважећим индекс бр МХ 55/2011 године
издат на Факултету техничких наука у
Новом Саду			
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Арнолд Ујхази, Нови Сад, Серво Михаја
15 оглашава неважећим индекс под бројем
12745 издат на ФТН Нови Сад		
Мирко Костић, Нови Сад, Ј. Цвијића 43
оглашава неважећом радну књижицу
Тамара Јовановић, Ср. Карловци,
Поштанска 14А оглашава неважећом
радну књижицу			
Александар Поповић, Ср. Митровица,
1. новембра 95 оглашава неважећим
индекс ФТН техничка механика и дизајн
у техници МТ 14/2012		
Тима Симић, Мошорин, Косовска
1А оглашава неважећим индекс – ФТН
управ. Ризиком од кат. Дог. И пожара бр
ЗК18/2012				
Вукан Матић, Ветерник, Звездарска 15
оглашава неважећом радну књижицу
Бошко
Дамјановић,
Лединци,
З.
Петровића 11 оглашава неважећом радну
књижицу				
Милан
Милановић,
Маглић,
Б.
Продановић 94 оглашава неважећим индекс
ФТН машинство бр. М15678
Срђан Марковић, Нови Сад, Д.
Даниловића 4 оглашава неважећом радну
књижицу				
Марина Кампел, Нови Сад, Бул. Ј. Томића
21 оглашава неважећим сведочанство,
диплому гимназије Исидора Секулић Нови
Сад		
Илдико Балла, Б. Кркљуш 23, Нови Сад,
оглашава неважећом диплому Карловачке
гимназије издату 1980 године		
Дражен
Милошевић,
Руменка,
Светосавска 20 оглашава неважећом радну
књижицу			
Небојша Илић, Нови Сад, Балзакова
63/70 оглашава неважећом радну књижицу
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Горан Бајић, Нови Сад, С. Дечанског 56
оглашава неважећом радну књижицу

сведочанства ОШ „Јован Дучић“, издата у
Петроварадину.			

Јелена Поповић, Ср. Митровица, 28.
марта 15/11., радна књижица.		

Станислава Данилов, Нови Сад, Сајлово
XВИИИ бр. 6., индекс бр. 486/09 издат у
Новом Саду.			

Мијатовић Кристина, радна књижица.
Зељковић Весна, Диваш, Пинкијева 33.,
радна књижица.			
Ненад Мандић, Ср. Митровица, Матије
Хуђи 4/2., радна књижица.		
Балабан Милан, Новосадска 43/а., Б.
Јарак, диплома средње школе 25. Мај,
издата у Темерину.			
Злоколица Милена, Ср. Каменица, Поп
Владе Зечевића 8., здравствена књижица,
издата у Новом Саду.		
Горењак Теодора, Нови Сад, Цара
Лазара 69., сведочанство И. Године
гимназије „Исидора Секулић“, издата у
Новом Саду.			
Чобановић Љубинка, Нови Сад, Саве
Малешева 2., сведочанство техничке школе
„Милева Марић А.“, издата у Новом Саду.
			
Шаиновић Бранислав, Ср. Каменица,
Лоле Рибара 65., диплома грађевинске
школе, издата у Новом Саду.		
Бојић Дарко, Ветерник, Ветерничка
рампа 22., бр. 1. ђачка књижица ОШ
„Марија Трандафил“, издата у Новом Саду.
				
Ибрахими Аднан, Нови Сад, Лептирова
39., сведочанство ОШ „Свети Сава“, издата
у Новом Саду.			
Ђорђе Макаин, Ковиљ, Лоле Новаселца
13/а., диплома средње школе „Ђорђе
Зличић“, издата у Новом Саду.		
Шијачки Лазар, Нови Сад, Арсеније
Чарнојевича 66., радна књижица издата у
Новом Саду.			
Лазић Радмила, Нови Сад, Рачког 16.,

Јовановић Дејан, Нови Сад—Бегеч,
Краља Петра и. 73/а., радна књижица
издата у Новом Саду.		
Гавриловић Станислава, Нови Сад,
Браће Дроњак 16., диплома средње школе
„Милева Марић А.“, издата у Новом
Саду.
Илија Банковачки, Беоцин, Димитрије
Туцовича 1/1., радна књижица издата у
Иригу.				
Берак Лејла, Нови Сад, Косовска 22/а.,
диплома гимназије „Исидора Секулић“,
издара у Новом Саду.		
Горан Најдановић, Нови Сад, Браће
Јовандића 16., радна књижица издата у
Новом Саду.			
Грујић Светлана, Каћ, Ђорђе Исакова
42., диплома карловачке гимназије, издара
у Ср. Карловцима.			
Тањевић Теодора, Нови Сад, Бул. Цара
Лазара 53., диплома карловачке гимназије,
издата у Ср. Карловцима.		
Брадић Исидора, Руменка, Светосавска
23., ђачка књижица ОШ „Свети Сава“,
издата у Руменци.			
Бејзаку Неврије, Нови Сад, 141 улица,
радна књижица издата у Новом Саду.
Немања Арсовић, Нови Сад, Матије
Губца 6., индекс филозовског факултете,
издат у Новом Саду.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
201. Покрајинска уредба о установљавању права службености на грађевинском земљишту у јавној својини
Аутономне покрајине Војводине;
202. Одлука о изменама и допуни Одлуке о праву на коришћење и начину коришћења преносних рачунара
за службене употребе;
203. Решење о давању сагласности на Завршни рачун са
извештајем о пословању Информативног центра за
пословну стандардизацију и сертификацију за 2014.
годину;
204. Решење о давању сагласности на Завршни рачун
Канцеларије за инклузију Рома за 2014. годину;
205. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома, Нови
Сад;
206. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома, Нови
Сад;
207. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад;
208. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад;
209. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине;
210. Решење о именовању члана Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине;
211. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre
kultúru vojvodinských Slovákov за 2015. годину;
212. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovákov за 2015. годину;
213. Решење о давању сагласности на Финансијски план
Завода за културу војвођанских Румуна-Institutul de
Culturã al Românilor din Voivodina за 2015. годину;
214. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна-Institutul de
Culturã al Românilor din Voivodina за 2015. годину;
215. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Завода за културу војвођанских Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata;

161
161

162
163
163
163
163
164
164
164
164
165

Редни број
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216. Решење о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому за старе и пензионере Кула;
217. Решење о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака Дому за децуометену у развоју „Колевка“ Суботица.

166

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ,
ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
218. Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за
рефундацију трошкова учешћа привредних субјеката
на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у
Републици Србији који се одржавају у периоду јануар-децембар 2015. године;
219. Конкурс за доделу бесповратних средстава ромским
непрофитним организацијама/удружењима грађана
за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња;
220. Конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за
унапређење положаја Рома;
221. Конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање реализације локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања;
222. Конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање програма образовања ромске деце основношколског узраста од 5-8 разреда школске 2015/16.
године.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ
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223. Конкурс за допринос унапређењу знања и разумевања
процеса европских интеграција.
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МАЛИ ОГЛАСИ изгубљених исправа

Oглашавање

неважећим

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27
Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com
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