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249.

II

На основу члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („ Службени лист
АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 246. Закона о раду („Службени гласник РС”, број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Покрајинска влада, на седници оджаној 1. априла 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-57/2015
Нови Сад, 1. април 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

I
Овлашћује се Михаљ Њилаш (Nyilas Mihály) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице да у име оснивача приступи преговорима и
закључењу колективног уговора с репрезентативним синдикатима – Независни синдикат просветних радника Војводине и Синдикат просветних радника Баната, Дома ученика средњих школа
„ Ангелина Којић-Гина“ у Зрењанину.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

251.
На основу члана 20. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора
„Парк Палић”, Палић од 30. априла 2008. године, са Изменама
Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, које је усвојила Скупштина друштва на 19. седници одржаној
16.01.2013. године, као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. априла 2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ

Број: 02-41 /2015
Нови Сад, 1. април 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

250.
На основу члана 20. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора
„Парк Палић”, Палић од 30. априла 2008. године, са Изменама
Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, које је усвојила Скупштина друштва на 19. седници одржаној
16.01.2013. године и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 1. априла 2015. године,
донела је

I
Ксенија Мартон, дипл. инжењерка петрологије, именује се
за представницу Аутономне покрајине Војводине у Скупштину
Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем
туристичког простора „Парк Палић”, Палић, на период од пет
година.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-31/2015
Нови Сад, 1. април 2015. године

РЕШЕЊЕ
I
Небојша Јањић, дипл. инжењер архитектуре, разрешава се
дужности представника Аутономне покрајине Војводине у
Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић, због
подношења оставке.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

252.
На основу члана 54. ставови 5. и 7. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије”, брoj
110/2005, 50/2006 – испр. и 18/2010) и члана 36. став 6. Покрајин-
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3. Предраг Тарајић, дипл. инж. пољопривреде, из Раковца,
представник оснивача;
4. др Зоран Галић, научни саветник, Институт за низијско
шумарство и животну средину, из Новог Сада, из реда запослених;
5. др Андреј Пилиповић, научни сарадник, Институт за
низијско шумарство и животну средину, из Новог Сада,
из реда запослених;
6. др Верица Васић, научна сарадница у Институту за
низијско шумарство и животну средину, из Новог Сада,
из реда запослених.

ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АП Војводине”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 1.априла 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Истраживачко-развојног института за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад:
- председник:
- др Слободан Гаџурић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, из
Новог Сада;
- чланови:
1. Божана Ђорђевић, дипл. инж. шумарства, ШГ „Сомбор”,
из Сомбора, представница оснивача;
2. Владица Цветковић, дипл. инж. шумарства, из Суботице,
представница оснивача;
3. Марко Кесић, доктор ветеринарске медицине, Kомпанија
„Дунав осигурање”, из Зрењанина, представник оснивача;
4. др Зоран Галић, виши научни сарадник, Институт за
низијско шумарство и животну средину, из Новог Сада,
из реда запослених;
5. др Владислава Галовић, научна сарадница, Институт за
низијско шумарство и животну средину, из Новог Сада,
из реда запослених;
6. др Верица Васић, научна сарадница у Институту за
низијско шумарство и животну средину, из Новог Сада,
из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

1 април 2015.

Председник и чланови Управног одбора именују се на период
од четири године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-30/2015
Нови Сад, 1. април 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

254.
На основу члана 54. ставови 5. и 7. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије”, бр.
110/2005, 50/2006 – испр. и 18/2010) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АП Војводине”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. априла 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Разрешавају се дужности у Управном одбору Научног института за прехрамбене технологије, Нови Сад:

Број: 023-29/2015
Нови Сад, 1. април 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

253.
На основу члана 54. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије”, бр. 110/2005,
50/2006 – испр. и 18/2010) и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП
Војводине”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. априла 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Истраживачко-развојног института за
низијско шумарство и животну средину, Нови Сад, именују се:
- за председника:
- др Слободан Гаџурић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, из
Новог Сада,
- за чланове:
1. Дарко Минић, дипл. инж. машинства, ЈП Србијагас, из
Новог Сада, представник оснивача;
2. Др Марко Шкорић, доцент на Филозофском факултету
Универзитета у Новом Саду, из Новог Сада, представник
оснивача;

- председник:
- др Дубравко Ћулибрк, доцент на Факултету техничких
наука, из Новог Сада, представник оснивача,
- чланови:
1. проф. др Дубравка Штајнер, редовна професорка
Пољопривредног факултета, из Новог Сада, представница оснивача;
2. др Сава Павков, Институт за проучавање лековитог биља
„др Јосиф Панчић”, из Новог Сада, представник оснивача;
3. Гизела Корхец, дипл. инж. прехрамбених технологија, из
Суботице, представник оснивача;
4. др Драган Палић, виши научни сарадник, Институт за прехрамбене технологије, из Новог Сада, из реда запослених;
5. др Марија Бодрожа Соларов, виша научна сарадница,
Институт за прехрамбене технологије, из Новог Сада, из
реда запослених;
6. др Ђорђе Псодоров, ванредни професор, Институт за прехрамбене технологије, из Новог Сада, из реда запослених.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-27/2015
Нови Сад, 1. април 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

1 април 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

255.
На основу члана 54. став 1. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије”, бр. 110/2005,
50/2006 – испр. и 18/2010) и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП
Војводине”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. априла 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
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· др Младен Печулија, председник, дипломирани психолог,
· Дејан Болорин, члан, професор историје.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-196/2015
Нови Сад, 1. април 2015. године

I

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

У Управни одбор Научног института за прехрамбене технологије, Нови Сад, именују се:
- за председника:
- др Дубравко Ћулибрк, доцент на Факултету техничких
наука, из Новог Сада, представник оснивача,
- за чланове:
1. др Дејан Шебић, дипл. инж. пољопривреде, ОЗЗ Агроном, Деспотово – Пивнице, из Новог Сада, представник
оснивача;
2. др Ференц Баги, ванредни професор на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, представник
оснивача;
3. др Александра Бочаров Станчић, виша научна сарадница, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, представница оснивача;
4. др Маријана Сакач, научна саветница, Институт за прехрамбене технологије, из Новог Сада, из реда запослених,
5. др Небојша Илић, виши научни сарадник, Институт за
прехрамбене технологије, из Новог Сада, из реда запослених;
6. др Предраг Иконић, научни сарадник, Институт за прехрамбене технологије, из Новог Сада, 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”.

257.
На основу члана 1. Покрајинске скупштинске Одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010) и члана 32. тачка
12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. априла 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Именују се чланови Управног одбора Архива Војводине у Новом Саду, до истека мандата Управном одбору:
· Дејан Болорин, председник, професор историје,
· др Младен Печулија, члан, дипломирани психолог.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-197/2015
Нови Сад, 1. април 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

258.

Број: 023-28/2015
Нови Сад, 1. април 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

256.
На основу члана 1. Покрајинске скупштинске Одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/2010) и члана 32. тачка
12. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. aприла 2015. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се чланови Управног одбора Архива Војводине у
Новом Саду:

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 члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаноj 1. априла 2015. године, донела је
РЕШЕЊE
I
Прим. др Бранислав Катанчевић, доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, именује се за вршиоца дужности заменика директора Специјалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић”
Стари Сланкамен.

Страна 192 - Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

261.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-194/2015
Нови Сад, 1. април 2015. године

1 април 2015.

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

259.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ“, број 37/2014) и члана 17. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту („Службени лист АПВ“, број
1/06), а у вези са чланом 163. став 3. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број 24/2011), Покрајинска влада, на
седници одржаној 1. априла 2015. године, донела је

На основу чл. 35 и 36. став 7. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ” број 34/14) а у вези
са чланом 26. став ст. 1 Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 119/12, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014
–др. закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 1. априла
2015. године, д о н е л а је
ПРАВИЛНИК
О МЕРИЛИМА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
Члан 1.
Овим правилником прописују се мерила према којима се у изборном поступку, оцењивањем стручне оспособљености, знања
и вештина, утврђује резултат кандидата за именовање директора
јавног предузећа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.
Члан 2.

РEШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2015. годину, број: 20/2015 који је донео Управни одбор Покрајинског завода за социјалну заштиту, на XIV
седници одржаној 23. фебруара 2015. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора јавног предузећа (у даљем тексту: кандидат)
оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз
пријаву на јавни конкурс (у даљем тексту: подаци), писменом и
усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно
потребама рада јавног предузећа, у складу са законом којим се
уређује правни положај јавних предузећа (у даљем тексту: Закон)
и овим правилником.
Члан 3.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ“, број 37/2014) и члана 10. став 2. Одлуке о оснивању
Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени
лист АПВ“, број 6/2014), Покрајинска влада, на седници одржаној
1. aприла 2015. године, донела је

Стручна оспособљеност кандидата оцењује се увидом у документацију која је достављена, провером укупне дужине радног
стажа и радног искуства, а нарочито искуства у обављању послова директора јавног предузећа одређених у складу са Законом.
Знања кандидата оцењују се провером: познавања једне или
више области из које је делатност за чије је обављање основано јавно предузеће, односно познавања других делатности које
обавља јавно предузеће, познавања прописа којима се уређује
правни положај јавних предузећа и привредних друштава, прописа којима се уређују услови и начин обављања делатности од
општег интереса и општих прописа о раду, као и посебних области знања.
Вештине кандидата оцењују се провером: вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације
– вештина у међуљудским односима, вештине стратешког планирања и управљања, вештине управљања ресурсима (материјалним, финансијским, кадровским и другим ресурсима значајним за рад јавног предузећа) и вештине рада на рачунару.

РEШЕЊЕ

Члан 4.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-137/2015
Нови Сад, 1. април 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

260.

I
Даје се сагласност на Програм рада Центра за породични
смештај и усвојење Нови Сад за 2015. годину, који је донео Привремени Управни одбор Центра за породични смештај и усвојење
Нови Сад, на III седници одржаној 30. јануара 2015. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-167/2015
Нови Сад, 1. април 2015. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Комисију за именовања образује Покрајинска влада, посебним
актом, у складу са Законом.
Члан 5.
Комисија за именовања оцењивање кандидата врши независно
и непристрасно.
Члан 6.
Стручна оспособљеност кандидата проверава се увидом у податке.
Увидом у податке оцењује се стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем и стручна оспособљеност стечена радним искуством.
Под радним искуством у смислу става 2. овог члана, сматра се
укупно радно искуство које је кандидат стекао, радно искуство
које је кандидат стекао на пословима у оквиру делатности за чије
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обављање је основано јавно предузеће, као и радно искуство које
је кандидат стекао на руководећим положајима.

Стручно лице из става 1. оцењује кандидата оценом од 1 до 3, и
резултате доставља Комисији за именовањеЧлан 12.

Члан 7.

Комисија за именовања утврђује и бројчано исказује резултат
сваког кандидата, израчунавањем његове просечне оцене, према
мерилима прописаним овим правилником.
Ако два или више кандидата имају једнак резултат, примењују
се према наведеном редоследу следећа мерила:
1) дуже радно искуство на руководећим положајима (при
чему се рачунају године и пуни месеци радног искуства);
2) дуже радно искуство на пословима у оквиру делатности
за чије обављање је основано јавно предузеће (при чему
се рачунају године и пуни месеци радног искуства);
3) виши степен високог образовања.

Стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем оцењује се оценом два или три, на следећи начин:
1) за високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године – оцена два (2);
2) за високо образовање на студијама трећег степена (доктор
наука) – оцена три (3).
Члан 8.
Стручна оспособљеност кандидата стечена укупним радним
искуством оцењује се оценом од један до три, на следећи начин:
1) за стечено радно искуство од пет до 10 година – оцена један (1);
2) за стечено радно искуство од 10 до 15 година – оцена два (2);
3) за стечено радно искуство од преко 15 година – оцена три (3).
Стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством
на пословима у оквиру делатности за чије обављање је основано
јавно предузеће (у даљем тексту: послови), оцењује се оценом од
један до три, на следећи начин:
1) за радно искуство стечено на пословима у трајању од три
до пет година – оцена један (1);
2) за радно искуство стечено на пословима у трајању од пет
до седам година – оцена два (2);
3) за радно искуство стечено на пословима у трајању од
преко седам година – оцена три (3).
Стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством
на руководећим положајима оцењује се на начин одређен у ставу
2. овог члана.
Члан 9.
Знања из члана 3. став 2. овог правилника, проверава Комисија
за именовања у разговору с кандидатом.
Након провере знања кандидата, Комисија за именовања
оцењује сваки одговор кандидата појединачно и то:
1) оцена (1) – „не задовољава”;
2) оцена (3) – „делимично задовољава”;
3) оцена (5) – „у потпуности задовољава”
Члан 10.
Вештине из члана 3. став 3. осим вештине рада на рачунару,
проверава Комисија за именовање у разговору с кандидатом.
Након провере вештинa кандидата, Комисија за именовања
оцењује сваки одговор кандидата појединачно и то:
1) оцена (1) – „не задовољава”;
2) оцена (3) – „делимично задовољава”;
3) оцена (5) – „у потпуности задовољава”.
Члан 11.
Вештина рада на рачунару проверава се симулацијом, односно
практичним радом на рачунару, у стандардним програмима за
обраду текста, електронску комуникацију и претраживање интернета, односно другим програмима који се уобичајено користе
у вршењу редовних послова директора јавног предузећа.
Проверу вештине рада на рачунару врши стручно лице које
одреди Комисија за именовања, из реда запослених у Управи за
заједничке послове покрајинских органа – Сектора за информацине технологије.

У случају да два или више кандидата након примене мерила из
става 2. овог члана имају једнак резултат, Комисија за именовања
након поновног разговора даје предност једном кандидату.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 023-32/2015
Нови Сад, 1. април 2015. године
Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

262.
На основу члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне
покрајине Војводине, („Службени лист АПВ“ број:37/14 и 54/14)
и члана 3. Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број: 54/14 и
4/15), Одбор за административна и мандатна питања Скупштине
Аутономне покрајине Војводине, на 66. седници одржаној 31. марта 2015. године, je донео
ОДЛУКУ
О ПОСЛАНИКУ У РАДНОМ ОДНОСУ
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Посланик у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине је:
– Стојан Тинтор, председник Одбора за урбанизам,
просторно планирање и заштиту животне средине у
Скупштини Аутономне покрајине Војводине, почев од
01. 04. 2015. године.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
18 Број: 020-36/12
Нови Сад, 31. март 2015. године
Председник одбора
Роберт Санто
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263.
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник
РС“, број 99/09), члана 15. и члана 35. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14)
а у вези члана 124. и 125. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11) у поступку давања сагласности за
именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални
рад Житиште, д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање СЛАВИЦЕ МИХИЋ,
дипломираног социјалног радника из Зрењанина на функцију вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Житиште.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ
Број: 129-022-192/2015-03
Нови Сад, 27. март 2015. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
роф. др Весна Копитовић

264.
На основу члана 24. став 2. и члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/14,
54/14-др. одлука), члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину
(„Сл. лист АПВ“, број 53/2014), Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство  и заштиту животне средине,Бул. Михајла
Пупина 16, Нови Сад Расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У 2015. ГОДИНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА НЕАДЕКВАТНОГ
ОДЛАГАЊА ОТПАДА – САНАЦИЈА,
РЕКУЛТИВАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ДЕПОНИЈА;
САНАЦИЈА И РЕКУЛТИВАЦИЈА
ДЕГРАДИРАНИХ ПОВРШИНА;
ПОДИЗАЊЕ ЗАШТИТНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОЈАСЕВА;
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА
ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
КАПИТАЛНОГ КАРАКТЕРА.
Средства се додељују у укупном износу од 16.150.000,00 динара
буџетских средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине (у даљем тексту: Секретаријат) и то:
1. 5.700.000,00 за суфинансирање пројеката и израде студија
из области заштите животне средине и одрживог развоја,
2. 10.450.000,00 за набавку опреме и уређаја за очување
животне средине капиталног карактера.
Појединачни пројекти не могу прелазити тражени износ за (су)
финансирање већи од 1.500.000,00 динара.
Право за учешће на конкурсу:
Право на доделу средстава имају јединице локалне самоуправе
(општине и градови) са територије Аутономне Покрајине Војводине
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Потребна документација:
Пријаву на јавни конкурс подносе јединице локалне самоуправе у писменој форми на јединственом обрасцу. (образац се преузима на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине www.ekourb.vojvodina.gov.rs)
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави:
За тачку 1.
- преглед неуређених депонија, дивљих депонија и деградираних површина обухваћеним пројектом са подацима
о локацији, врстама и количинама одложеног отпада (комунални, индустријски, грађевински отпад,...), односно одговарајући пројекат подизања заштитних зелених
појасева- фотокопију ПИБ обрасца,
- фотокопију картона депонованих потписа,
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни и др.,
За тачку 2.
- потребан број посуда за сакупљање комуналног отпада,
намену и предлог расподеле у складу са донетим Локалним планом управљања отпадом, односно назив и намену опреме, уређаја и других основних средстава за очување животне средине капиталног карактера са њиховом
наменом и предлогом расподеле.
- фотокопију ПИБ обрасца,
- фотокопију картона депонованих потписа,
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни и др.,
Критеријуми за доделу средстава:
Средства се додељују путем јавног конкурса који Секретаријат
објављује у „Службеном листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“
и на интернет сајту Секретаријата.
Приликом одлучивања о додели средстава примењиваће се
следећи критеријуми:
- степен развијености јединице локалне самоуправе према важећој Покрајинској одлуци о утврђивању неразвијених и недовољно развијених општина у Аутономној
Покрајини Војводини,
- степен завршености-усклађености пројекта са Законом
о управљању отпадом и Националном стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019,
- висина средстава које је јединица локалне самоуправе
определила на име сопственог учешћа у суфинансирању
- дугорочни ефекат пројекта на животну средину
- функционалност предложеног решења у области животне средине
- медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или
снимци, извештавање штампе и други начини презентације
Рокови за спровођење конкурса:  
Основни рокови за спровођење јавног конкурса су:
- достављање пријава: од дана објављивања у дневном
листу „Дневник“ до 30.04.2015. године,
- доношење одлуке о додели средстава: 11.05.2015. године,
- рок извршења уговорене обавезе: до 30.11. 2015. године,
- рок за достављање о коришћењу средстава 15.12.2015.
године
- објављивање резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата: 11.05.2015. године.
Јавни конкурс ће спровести Комисије за спровођење јавног
конкурса, које ће бити образоване посебним решењем.
Начин доношења одлуке о додели средстава:
Јавни конкурс ће спровести Комисије за спровођење јавног
конкурса које ће бити образоване посебним решењем.
О поднетим пројектима одлучује покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на предлог
Комисије за спровођење јавног конкурса, која разматра пристигле
пријаве применом наведених критеријума и сачињава Извештај о
стручној оцени пријављених пројеката.
Након реализације пројекта потребно је приложити детаљан
извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би се оправдало наменско и законито коришћење средстава.
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Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим
се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта, врста
и обим пројекта, време реализације пројекта, обим и врста додељених средстава, временски план употребе средстава, начин
надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта и рок за доставу извештаја о наменском утрошку средстава.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2015. годину.
Након реализације уговорених обавеза, а најкасније до
15.12.2014. године јединица локалне самоуправе је у обавези
да приложи детаљан извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом
трошкова како би оправдала наменско и законито коришћење
средстава.
Начин подношења пријаве на конкурс:   
Пријаве на конкурс достављају се Секретаријату на обрасцима
који су објављени на интернет сајту Секретаријата (www.екоurb.
vojvodina.gov.rs).
Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
или непосредно на писарници покрајинских органа (контакт особа је Светлана Марушић на телефон: 021/487-4735).
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.

265.
На основу члана 24. став 2. и члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/14,
54/14-др.одлука) и члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
(„Сл. лист АПВ“, број 53/14) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ Булeвар Михајла Пупина 16, Нови Сад Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УПРАВЉАЧА У
ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА АП ВОЈВОДИНЕ У ТОКУ
2015. ГОДИНЕ.
Пројектне области које ће се су/финансирати од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине (у даљем тексту: Секретаријат) су:
1. Заштита и унапређење стања заштићених подручја, а посебно биодиверзитета и ретких и угрожених врста биљака и животиња и њихових станишта;
2. Очување, санација и ревитализација осетљивих екосистема
(влажна станишта, слатине, пешчаре, степе, старе шуме);
3. Промоција заштићених подручја.
Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства:
1. На конкурс се могу пријавити управљачи следећих
заштићених подручја: Национални парк, специјални резерват природе, предео изузетних одлика, парк природе
и заштићено станиште, са 1 пројектом за свако заштићено подручје којим управљају, а висина тражених средстава не може бити већа од 900.000,00 динара;
2. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом
јавном конкурсу је 20.235.000,00 динара.
Потребна документација:
1. Пројекти се подносе на пријавном обрасцу који се налази
на web сајту Секретаријата: www.ekourb.vojvodina.gov.rs
2. Пријава треба да садржи све релевантне информације, а посебно следеће податке: назив и седиште носиоца пројекта; назив пројекта; име и презиме контакт
особе; број телефона за контакт; број жиро рачуна, матични број и ПИБ; врсту, циљеве и обим послова; период и фазе реализације; очекиване резултате; износ по-
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требних средстава; начин на који се планира надзор над
наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта; детаљан опис пројекта; висину износа
сопствених средстава или средстава трећих лица за су/
финансирање пројектних активности.
3. Потребно је прибавити акт о условима и мерама заштите
природе Покрајинског завода за заштиту природе (Нови
Сад, Радничка 20а), у складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС″ 36/09, 88/10, 91/10-испр.) за радове и активности на терену.
Услови конкурса:
1. Средства се додељују пројектима достављеним на јавни конкурс који Секретаријат објављује у „Службеном
листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“ и на интернет
сајту Секретаријата;
2. Пројекат мора бити у складу са актом о условима и мерама заштите природе;
3. Пројекти који не садрже потпуну документацију неће се
узимати у разматрање.
Критеријуми за доделу средстава:
Приликом одлучивања о додели средстава, посебно ће се узимати у обзир:
1. дугорочни утицај и одрживост након завршетка пројектне активности;
2. примена активних мера заштите у циљу очувања и унапређења биодиверзитета;
3. национални и међународни статус заштићеног подручја;
4. процена медијског публицитета пројекта, посебно у локалној средини;
5. нова креативна решења у области заштите природе.
Рокови за спровођење конкурса:
- достављање пријава: континуирано од дана објављивања
у дневном листу „Дневник“ до 01.09.2015. године;
- доношење одлуке о додели средстава: континуирано у
року од 30 дана по пристизању пројеката;
- рок извршења уговорене обавезе: 01.12.2015. године;
- рок достављања извештаја о утрошку средстава:
15.12.2015. године.
Начин доношења одлуке о додели средстава:
1. Јавни конкурс ће спровести Комисија за спровођење јавног
конкурса, којa ће бити образованa посебним решењем;
2. О поднетим пројектима одлучује Покрајински секретар
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
на предлог Комисије за спровођење јавног конкурса, која
разматра пристигле пријаве применом наведених критеријума и сачињава извештај о стручној оцени пријављених пројеката;
3. Након реализације пројектних активности потребно је
приложити детаљан извештај о реализацији активности
и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би се оправдало наменско и
законито коришћење средстава;
4. Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим
се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта; назив пројекта, врста и обим пројектних активности;
време реализације пројекта; висина додељених средстава;
временски план употребе средстава; начин надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације
пројектних активности и рокове за реализацију пројекта и
доставу извештаја о наменском утрошку средстава.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријаве на конкурс се достављају Секретаријату на обрасцу
који је објављен на интернет сајту Секретаријата (www.ekourb.
vojvodina.gov.rs) путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000
Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс за су/финансирање
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пројектних активности управљача у заштићеним подручјима АП
Војводине у току 2015. године“ или непосредно на писарници покрајинских органа (контакт особa Лоранд Виг, телефони: 021/4874486; 021/557-283).
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.
Покрајински секретар
др Слободан Пузовић,с.р.

266.
На основу члана 24. став 2. и члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/14 и
54/14 - др.одлуке) и члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
(„Сл. лист АПВ“, број 53/14), Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2015. ГОДИНИ
ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ, И ТО:
1. пројеката који ће промовисати заштиту животне средине и
конкретне активности у области заштите природних вредности,
очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације
и подизања свести јавности на територији АП Војводине у износу
од 4.600.000,00 динара
и
2. пројеката из области архитектуре, урбанизма и градитељства, којима ће се промовисати урбано, архитектонско и градитељско наслеђе, принцип приступачности, универзалног дизајна,
енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије
у износу од 2.000.000,00 динара.
Услови конкурса:
· Право учешћа на Конкурсу имају непрофитне организације-удружења грађана са територије АП Војводине
· Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од
120.000,оо динара
· Реализација пројекта на територији АП Војводине
· Оправдана претходно додељена средства на конкурсима
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство
и заштиту животне средине.
Конкурсна документација коју треба доставити:
· Пријавни образац-опис пројекта са буџетом, који се
налази на интернет сајту Секретаријата: www.ekourb.
vojvodina.gov.rs.
· фотокопија Решења о регистрацији удружења (из АПР-а)
· фотокопија Статута (из којег се види да се удружење
бави делатностима из области заштите животне средине, односно архитектуре и урбанизма),
· фотокопија ПИБ обрасца
Пријаве које не садрже потпуну документацију неће се узимати у разматрање.
Критеријуми за доделу средстава:
Средства се додељују путем јавног конкурса који Секретаријат
објављује у „Службеном листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“
и на интернет сајту Секретаријата.
Приликом оцењивања и рангирања примењују се следећи критеријуми:
- нова и креативна решења проблема у области заштите
животне средине, односно архитектуре, урбанизма и градитељства;
- дугорочни утицај и одрживост након завршетка финансијске подршке;
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- број учесника и носиоца пројекта;
- износ хонорара пројектног тима (не може да прелази
20% максималног бруто износа укупно добијених средстава овим конкурсом);
- висина сопственог учешћа односно средстава из других
извора уколико је за извођење пројекта потребно учешће
или суфинансирање из других извора;
- медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или
снимци, извештавање штампе и други начини презентације).
Рокови за спровођење конкурса:
Рокови за спровођење јавног конкурса су:
- достављање пријава: од дана објављивања у дневном
листу „Дневник“ до 17.04.2015. године,
- доношење одлуке о додели средстава и објављивање
коначних резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата: 07.05.2015. године,
- рок извршења уговорене обавезе: 30.11.2015. године,
- рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 15.12.2015. године.
Начин доношења одлуке о додели средстава:
Јавни конкурс ће спровести Комисије за спровођење јавног
конкурса које ће бити образоване посебним решењем.
О поднетим пројектима одлучује покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на предлог
Комисије за спровођење јавног конкурса, која разматра пристигле
пријаве применом наведених критеријума и сачињава Извештај о
стручној оцени пријављених пројеката.
Након реализације пројекта потребно је приложити детаљан
извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би се оправдало наменско и законито коришћење средстава.
Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим
се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта, врста
и обим пројекта, време реализације пројекта, обим и врста додељених средстава, временски план употребе средстава, начин
надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта и рок за доставу извештаја о наменском утрошку средстава.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2015. годину.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс доставља се Секретаријату на формулару
који је објављен на интернет сајту Секретаријата (www.ekourb.
vojvodina.gov.rs).
Пријава на конкурс се доставља путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000
Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс удружења грађана
за реализацију пројектних активности из области заштите животне средине, односно архитектуре, урбанизма и градитељства“ или непосредно на писарници покрајинских органа (контакт
особа за пројектну област под тачком 1: Оливиа Тешић, телефон
021/487-4486, е-mail: olivia.tesic@vojvodina.gov.rs; контакт особа за пројектну област под тачком 2: Ђорђе Видицки, телефон
021/487-4529,
е-mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs). Пријава
која се достави након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послатa путем факса или електронске поште, непотписанa или неоверенa пријавa, неће се разматрати.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Слободан Пузовић

267.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7.
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и
16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

(„Службени лист АПВ“, број 37/2014 и 54/2014-др.одлука), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ГОРЊИ СРЕМ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство врши

I

ИЗМЕНУ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ
ЗА МАЛЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
У 2015. ГОДИНИ

Ловиште „Горњи Срем“ установљено на територији Града Новог Сада, Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, број 104-324-324 /2012-05 од 10. маја
2012. године („Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Горњи Срем“ из Лединаца и то на
период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Горњи Срем“ из Лединаца у складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Даном доношења овог решења престаје да важи решење о
давању ловишта „Горњи Срем“ број 104-324-324/2012-05-1 од
30.05.2012. године, објављено у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“ број 17/12.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-404/2014-07-5
Нови Сад, 30.03.2015.

Покрајински секретар
Бранислав Богарошки

МАЛИ ОГЛАСИ
Оглашавају се неважећим изгубљена
документа , и то :
Секол Синиша, Нови Сад, Ђорђа
Исакова 39. Ставља се ван снаге потврда
бр. 001205-13 одштампана на обрасцу бр.
0002571 издата у Новом Саду, за возило
Мерцедес WДБ2010241Ф277355.
Јанић Никола, Бегеч, Ђуре Јакшића
45/а оглашава неважећом потврду о
испитивању уградње уређаја за погон
возила на ТНГ бр. 008732-13К образац бр.
0040036 за возило марке Фиат бр. шасије
-ЗФА 22300005502507
Душан Вигњевић, Футог, Фрушкогорска
21. оглашава неважећом потврду бр. 622013К, одштампана на обрасцу сер. бр.
0026258
Томка Манојловић, Петроварадин,
Томислава Матасића 8а. Оглашава
неважећом потврду бр. 0026153 издату од
стране ФТН са датумом 05.06.2013.
Јован Добо, Палић, Тук Угарнице 34а.
Оглашава неважећим атест бр. 006447-13К
издат од ФТН-Нови Сад за возило Лада 110
на обрасцу бр. 0026287

У Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање набавке
опреме за мале прерађивачке капацитете на територији АП
Војводине у 2015. години, објављеном у дневном листу „Данас“
од ___________ и „Службеном листу АПВ“, број: 10/15 мења се
део тачке 2. који се односи на висину средстава и гласи:
„ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по
Конкурсу износи дo 70.000.000,00 динара и то :
• за набавку опреме за хладњаче и прераду воћа и поврћа и
набавку опреме за прераду грожђа до 57.000.000,00 динара,
• за набавку механизације за жетву и опреме за прераду лековитог, зачинског и ароматичног биља до 3.000.000,00 динара,
• за набавку опреме за прераду пчелињих производа, пчелињих друштава и кошница до 5.000.000,00 динара,
• за набавку опреме за прераду уљаних култура до
5.000.000,00 динара.“
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави
износи 50.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узете
пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од
100.000,00 динара.“
У осталом делу Конкурс остаје непромењен.“

Пауновић Нада, Нови Сад, Момчица
Тапавице 6/15., чек бр. 0000070787908
Банке Интезе, издата у Новом Саду.
Муњас
Александра,
Нови
Сад,
Војвођанска 36., чекови бр. 0000005947445,
0000006714802,
0000006714810,
0000007643489,
0000007643497,
0000007643505, НЛБ Банка АД Београ,
издати у Новом Саду.
Миливој Вребалов, Нови Бечеј, Ј.
Маринковића 57/6. Оглашава пловидбену
дозволу – дозвола за управљање мот.
чамцем неважећом (издата у Тителу
05.06.1982. бр. 2358/82)
Ремели Јожеф, Нови Сад, Браће Лучић
4., пловидбена дозвола бр. НС 3631 издата
у Новом Саду.
Милић Предраг, Сомбор, Банијска 44.,
пловидбена дозвола бр. НС-7890 издата и
капетанији Нови Сад.
Светислав
Х.,
Инђија,
Милоша
Црњанског 16., пловидбена дозвола за
управљање моторним чамцем бр. 8668/96
издата у Новом Саду.
Моросук
Иван,
Ср.
Каменица,
Железничка 12., пловидбена дозвола бр.
8014/95 издата у капетанији Нови Сад.

Дошен Небојша, Нови Сад, Браће Лучић
30., дозвола за управљање моторним
чамцем бр. 31804/07, издата у капетанији
Нови Сад,
Владимир Чавић, Нови Сад, Ивана
Болдижара 3. оглашава неважећом
дозволу за управљање моторним чамцем
издату од стране Капетаније Нови Сад (бр.
34496/07)
Феди Јожеф, Нови Сад, Гери Кароља
19. пловидбена дозвола за чамац НС8289,
датум уписа 342-8289/07-11 13.02.2007
издата у Капетанији Нови Сад.
Маринко Алексић, Нови Сад, Раковачка
63б. Проглашава неважећом дозволу
за управљање мот. Чамцем издату од
Капетаније Срем. Митровица бр. 18952/03.
Драган Марковић, Нови Сад, Соње
Маринковић 9а. Проглашава неважећом
дозволу за управљање мот. чамцем издату
од Капетаније Нови Сад, бр. 35477/2010.
Жељко Пантовић, Нови Сад, Кеј Жртава
Рације 4. Оглашава неважећом дозволу
за управљање моторним чамцем – бр.
22581/05 (Капетанија Нови Сад).
Никола Ђорђевић, Нови Београд,
Гандијева 122а/7. Проглашава неважећом
пловидбену дозволу са рег.бр. НС8436 издату
од стране Речне Капетаније Нови Сад.
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Стејин Владимир, Нови Сад, Максима
Горког 37. Дозвола за управљање моторним
чамцем бр. 12226/01 издата у Капетанији
Нови Сад.
Драган Гламочић, Бегеч, Рибарска 38.
Оглашава неважећом пловидбену дозволу
издату од стране Капетаније Нови Сад, бр.
342-103/14.
Зоран Стојановић, Крчедин, Цара Душана
132. Оглашава неважећом пловидбену дозволу
за управљање моторним чамце бр. 8961/96
издату од стране Капетаније Нови Сад.
Студио Берар доо, Нови Сад, Батинска 2
оглашава неважећом пловидбену дозволу
НС 356А издату од стране Капетаније Нови
Сад.
Александар Црногорац, Нови Сад, В.
Шупљикца 35. Оглашава неажећом дозволу
за управљење моторним чамцем издату од
Капетаније Нови Сад бр. 7836.
Јован
Величковић,
Петроварадин,
Владана Деснице 2. Пловидбена дозвола НС
4227/86 издата у Капетнији Нови Сад.
Ференц Шаркањ, Н. Сад, Футошка
37/X/39. Оглашава неважећом дозволу за
управљање мот. чамцем бр. НС 469-А издату
од Капетаније Нови Сад
Бранимир Николић, Нови Сад, К. Петра И
54. оглашава неважећом пловидбену дозволу
НС6848-скутер за воду-издату од стране
Капетаније Нови Сад
Јовица Павин, Футог, Кордунашка 12.
оглашава неважећом пловидбену дозволу
за мот.чамац, бр. 2819, издату од стране
Капетаније Нови Сад
Божо Предојевић, Нови Сад, Темеринска
110. оглашава неважећом дозволу за
управљање мот. чамца бр 7809/00 издату од
стране Капетаније Нови Сад
Јаноши Михаљ, Темерин, Киш Ференц
68, диплома 4.године школе „ 25. мај“
у Темерину, смер-обрађивање метала
резањем.
Максимовић Биљана, Саве Ковачевића 6.,
Ср. Митровица, радна књижица.
Владисављевић Рајко, Фрушкогорска 9.,
Шашинци, радна књижица.
Владисављевић Маријана, Фрушкогорска
9., Шашинци, радна књижица.
Милинковић Мирослав, 1. новембра 175.,
Лаћарак, радна књижица.
Јован Матић, Краља Драгутина 2. Ср.
Митровица, радна књижица.
Стефановић Љубица, Лаћарак, радна
књижица.
Никола Кљајић, Босутски пут 65., Ср.
Митровица, радна књижица.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Секулић Зоран, 7. јул 14., Ср. Рача, радна
књижица.
Јанев Владимир, Нови Сад, Бул. Јована
Дучића 6., радна књижица издата у
Сурдулици.
Ђурђевић Зоран, Нови Сад, Бошке
Новаковића 8., диплома пољопривредне
школе, пољопривредни техничар, издата у
Футогу.
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Перић Вељко, Нови Сад, Тургењева 9.,
ђачка књижица ОШ „Милан Петровић“,
издата у Новом Саду.
Марић Бојана, Жабаљ, Николе Пашића
10., индекс бр. 5208/2010 издат у Новом
Саду.
Имре Барањ, Ковиљ, Пролетерска 20.,
радна књижица издата у Новом Саду.

Верица Николић, Нови Сад, Темерински
пут 6., радна књижица издата у Оџацима.

Радмила Лазић, Будва, сведочанство I
Годинe техничке школе „Милева Марић
А.“, издатo у Новом Саду.

Ивановић Јелена, Нови Сад, Исидора
Секулића 39., сведочанство ОШ „Петефи
Шандор“, издата у Новом Саду.

Јована
Цветковић,
Нови
Сад,
Пушкинова 13., ђачка књижица ОШ „Соња
Маринковић“, издата у Новом Саду.

Стојшић Драган, Нови Сад, Футошки
пут 36/а., радна књижица издата у
Сомбору.

Баждар
Александра,
Нови
Сад,
Миленка Грчића 21., сведочанства I do
IV Разреда, као и диплома гимназије
„Исидора Секулић“ издата у Новом Саду.

Стојановић Жељко, Стамб. Блок Краља
Петра II, 2/б., Беочин, радна књижица
издата у Беочину.
Свинаревић Немања, Нови Сад, Краља
Петра I br 91., радна књижица издата у Ср.
Карловцима.
Јерић Анка, Нови Сад, Трг. Републике
18., диплома средње школе „Михајло
Пупин“ издата у Ковачићи.
Јован Црнковић, Ср. Карловци, Јована
Поповића 5., диплома средње школе
„Јован Вукановић“, издата у Новом Саду.
Драган
Мајсторовић,
Будисава,
Патизанска 20., радна књижица издата у
Новом Саду.
Ђурђевић Зоран, Нови Сад, Бошка
Новаковића 8., радна књижица издата у
Новом Саду.
Едхен Чепало, Нови Сад, Светозара
Чоровића 37., диплома грађевинске школе
„Јован Вукановић“, издата у Новом Саду.
Такалец Мирко, Нови Сад, Стевана
Христића 30., сведочанство I do VIII
Разреда ОШ „Др. Милан Петровић“,
издата у Новом Саду.
Милка Јокић, Нови Сад, Јанка Х. 16.,
радна књижица издата у Новом Саду.
Срђан Димитријевић, Главица, индеx
бр. НЈ 4711 издат у Новом Саду.
Бојан Калић, Ср. Каменица, 7.
војвођанске бригаде 33., радна књижица
издата у Новом Саду.

Соња Спасић, Нови Сад, 1300 каплара
22., диплома медицинског факултета бр.
5378/3788 издата у Новом Саду.
Далипи Тахир, Беочин, Омладинска 52.,
радна књижица издата у Беочину.
Игор Лецки, Темерин, Барањи Кароља
10., диплома техничке школе „Милева
Марић А.“, издата у Новом Саду.
Предраг Сибинчић, Беочин, Надеље
Дунав 13., радна књижица издата у Иригу.
Матић Љубомир, Беочин, Партизанска
24., радна књижица издата у Беочину.
Вујковић Михајло, Нови Сад, Народног
фронта 27., радна књижица издата у Новом
Саду.
Снежана Дашић, Черевић, К. Петра
И 34. проглашава неважећом радну
књижицу издату у Беочину
Миле Дмичић, Нови Сад, Бачки Јарак,
Цара Лазара 76. Оглашава неважећом
радну књижицу издату у Темерину.
Срђан Савичић, Футог, Реље Савића
1б. Оглашава неважећом радну књижицу
издату у Новом Саду.
Јована Тепић, Нови Сад, Гајева 3.
Оглашава неважећим сведочанство о
завршеној средњој школи – средња школа
Исидора Секулић (гимназија) издата у
Новом Саду.

Гатић Немања, Футог, Повртарска 98.,
радна књижица издата у Футогу.

Анђела
Цветковић,
Нови
Сад,
Сомборска 3. Оглашава неважећим
сведочанство о завршеном 2. разреду прве
приватне медицинске школе Хипократ –
Нови Сад.

Јовановић Маја, Нови Сад, Душана Ш.
7., диплома средње школе „Милева Марић
Ајштајн“, издата у Новом Саду.

Велимир
Салај,
Черевић-Беочин,
Сремска 36. Оглашава радну књижицу
издату у Беочину неважећом.
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Тијана Драча, Футог, Раковачка 24.
Проглашава неважећим сведочанство
за V (пети) разред издато од осн. Школе
Мирослав Антић.
Дејан Доведан, Ковиљ, Ада 44.
Проглашава неважећим сведочанство за
осн.школу (од И до ВИИИ раз.) - Милан
Петровић.
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Дамјан Шаш, Нови Сад, Булевар
Ослобођења 42. Оглашава неважећим
сведочанство за I годину гимназије
“Лаза Костић” (серијски бр. 21-346700 од
31.08.2011.год.)
Анета Багоња, Кисач, Војвођанска 111.
Проглашава неважећом радну књижицу
издату у Новом Саду.

Матија
Валентик,
Б.
Паланка,
Шафарикова 2. Оглашава неважећим
индекс издат од стране Висока Тех. Школа
Нови Сад.

Ненад Цвијановић, Футог, Раде Кондића
147. Оглашава неважећим сведочанство за
V (пети)разред основне школе “Мирослав
Антић” из Футога.

Дејан Руф, Нови Сад, Максима Горког
2/ИВ/18. Оглашава неважећом диплому
средње школе Милева Марић Нови Сад из
1990. године.

Недељко Грумић, Будисава, Војвођанска
46. Оглашава неважећом диплому средње
школе “Ђорђе Зличић” – Нови Сад из 1967.
године.

Немања Милићевић, Футог, Крајишка
33а. Оглашава неважећом ђачку књижицу
– основна школа Мирослав Шантић Футог.

Слађана Пешић, Раковац, Манастирска
32. Оглашава неважећом радну књижицу
издату у Лесковцу.

Владимир Андрић, Ср. Карловци,
Карађорђева 42/1. Оглашава неважећом
радњу књижицу (2012 год).

Татјана Мајкић, Футог, Грмечка 92.
Оглашава неважећом диплому средње
школе “Пинки” из 2011. године.

Милош Љешевић, Кула, Ђуре Стугар
73. објављује неважећом диплому средње
економске школе издату у Кули.

Гордана Радовановић, Нови Сад,
Антуна Урбана 10. Објављује неважећом
радну књижицу издату у Новом Саду.

Јадранка Стојановић, Каћ, Новосадска
46. оглашава неважећом радну књижицу
издату 2014. године у Новом Саду.

Вељко Пушић, Ваљево, Насеље
Милорада Павловића А3. Проглашава
неважећом диплому средње техничке
школе “Ј. Вукановић” из Новог Сада.

Владимир Кривокапић, Нови Сад,
Руменачки Пут 27. Проглашава неважећим
сведочанство VII разреда основне школе
“Соња Маринковић” за школску годину
2012/2013.

Јована Матковић, Нови Сад, Толстојева
10. Оглашава неважећим сведочанство
за V разред основне школе “Соња
Маринковић” из Новог Сада.

Иван
Добријевић,
Нови
Сад,
Пушкинова 29.Проглашава неважећим
сведочанство VII разреда основне школе
“Соња Маринковић” за школску годину
2012/2013.
Немања Његовир, Нови Сад, Балзакова
7. Проглашава неважећим сведочанство
VII
разреда основне школе “Соња
Маринковић”
за
школску
годину
2012/2013.
Лука Цвијин, Суботица, Ластина 35.
Проглашава неважећим индекс – висока
техничка струк. Струдија – Нови Сад,
издат 2011. године.
Никола Вучић, Раковац-Беочин, Станка
Пауновића Вељка 25. Оглашава неважећом
радну књижицу издату у Беочину 2012.
године.
Богдан Чича, Степановићево, Војводе
Степе Степановића 137. Проглашава
неважећом радну књижицу издату у
Новом Саду број 125671, рег. бр. 24.
Марко Соколовац, Нови Сад, Симеона
Пишћевића 19. Оглашава неважећим
сведочанство VI разреда основне школе
“Никола Тесла”, издато 2011/2012. године.

Дукић Драган, Стари Лединци, Симе
Шолаје 36. Објављује неважећом радну
књижицу издату у Новом Саду.
Жарко Грбић, Футог, Здравка Челара
113. Оглашава неважећим сведочанство
за VII (седми) разред основне школе
“Мирослав Антић” из Футога (школска
година 2012/2013).
Мирослав Јанковић, Футог, Милана
Видака 19. Оглашава неважећом радну
књижицу издату у Новом Саду.
Катарина Шијачић, Нови Сад, Девет
Југовића
5.
Оглашава
неважећим
сведочанство за II и III разред гимназије
“Исидора Секулић” – Нови Сад.
Момир Јовановић, Нови Сад – Ветерник,
Купина
26.
Оглашава
неважећим
сведочанство о завршеној основној школи
“Иво Лола Рибар” – Нови Сад.
Катарина Илић, Нови Сад, Толстојева
35. Оглашава неважећом ђачку књижицу
(V do VIII разред) основне школе “Соња
Маринковић” Нови Сад.
Милан Родић, Каћ, Шумадијска 73.
Оглашава неважећом радну књижицу
издату у Кикинди 1978. године.
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Вук Вуковић, Шабац, Поп Лукина 9/3.
Оглашава неважећим индекс ДИФ-а под
бројем 180/13 издат у Новом Саду.
Драган Шушњар, Беочин, Манастирски
пут 41. Објављује неважећом радну
књижицу издату у Новом Саду.
Александар Пантовић, Нови Сад,
Железничка 17. Оглашава неважећим
сведочанство за II разред гимназије “Ј.
Јовановић Змај” – Нови Сад.
Драгана Недељковић – Милетић,
Нови Сад, Пушкинова 16/50. Оглашава
неважећом радну књижицу неважећом,
издату у Новом Саду.
Вања Семењеи, Нови Сад, М. Тапавице
30. Оглашава неважећим сведочанство
за V и VI разред основне школе “Соња
Маринковић” – Нови Сад.
Данка Бајковић, Будва, Трг Слободе
6. Оглашава неважећим индекс –
Филозофски Факултет Нови Сад.
Вукашин Караћ, Нови Сад, Дожа Ђерђа
20. оглашава неважећим сведочанство
Основне Школе Јожеф Атила-Нови Сад
Јевремов Тања, Дебељача, Ракоци
Ференц
11.
оглашава
неважећим
сведочанство VII разреда ОШ Моша
Пијаде – Дебељача
Жељко Јојић, Сремски Карловци,
Кривац 8. оглашава неважећом радну
књижицу издату у Новом Саду
Милан Јаневски, Нови Сад, М. Антића
10. оглашава неважећим сведочанство
за II разред – Средња Школа Светозар
Милетић-биротехнички смер
Бранко Јерић, Нови Сад, Трг Републике
18. оглашава неважећим сведочанствођачку књижицу за V- VIII разред ОШ
Соња Маринковић – Нови Сад
Золтан Пастор, Нови Сад, Ади Ендре
21. оглашава неважећим сведочанство V
разреда ОШ Јожеф Атила – Нови Сад
Сабина Асановски, Беочин, Омладинска
6. оглашава сведочанство за Vи VI разред
неважећим – ОШ. Јован Грчић Миленко –
Беочин
Катарина Капичић, Нови Сад, Бул.
Ц. Лазара 44. оглашава неважећим
сведочанство за I, III и IV год. Средње
Школе-Е Гимназија Нови Сад
Зоран Стрјаш, Футог, Ђуре Ђаковића
10. оглашава неважећом радну књижицу
издату у Новом Саду
Марија Маливук, Сремски Карловци,
Митрополита
Стратимировића
113.
оглашава неважећом радну књижицу.
Милош Шушњар, Нови Сад, М. Горког
1. оглашава неважећим сведочанство за II
разред – Гимназија Исидора Секулић
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Немања
Бајакић,
Вуковар,
А.
Михановића 43. оглашава неважећим
индекс – ФТН (издат 2008.год.)
Ивана Љуштина, Н. Сад, Тицанова 20.
оглашава неважећим сведочанство од I-IV
разреда Средње Техничке Школе Милева
Марић А. - хидро смер.
Јован Керановић, Нови Сад-Ветерник,
Крајишка 11. оглашава неважећом
диплому о завршеном И-ИВ раз. Гимназија Исидора Секулић
Јасмина Тимичић, Беочин, Омладинска
12. оглашава неважећом радну књижицу
издату у Беочину.
Тамара Милићевић, Петроварадин,
Рачког
ББ,
оглашава
неважећим
сведочанство VII разреда ОШ Јован Дучић
– Петроварадин.
Младен Рослер, Буковац, Партизански
пут 86. оглашава неважећим сведочанство
за VI разред ОШ 22. август – Буковац
Љиљана Јовановић, Нови Сад, Кнеза
Милоша 23. оглашава неважећом ђачку
књижицу ОШ I Војвођанска Бригада-Нови
Сад
Емилија Воларевић, Нови Сад, В.
Николића 16. оглашава неважећом
ђачку књижицу за I разред ОШ Соња
Маринковић – Нови Сад
Ален Курбашић, Суботица, Жарка
Зрењанина 35. оглашава неважећим
индекс – Факултет за правне и пословне
академске студије

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Милан Јанићевић, Нови Сад, Драгише
Брашована 10. оглашава неважећим
сведочанство за I и II разред Средње
Економске Школе Светозар Милетић –
Нови Сад
Немања
Дугоњић,
Футог,
М.
Стојановића 14. оглашава неважећом
радну књижицу издату у Новом Саду
Душан
Новаковић,
Нови
Сад,
Првомајска 11. оглашава неважећом радну
књижицу
Дијана Миловановић, Б. Топола, Јожефа
Ача 12. оглашава неважећим индекс –
ФТН Нови Сад издат 2010. године

1 април 2015.

Михајло Страћински, Тител, Ј. Рајића
41. оглашава неважећом радну књижицу
Сандра Лукић, Нови Сад, Б. Јовандић
13. оглашава неважећим сведочанство
– диплому Гимназије Исидора Секулић
Нови Сад
Соња
Пајић-Алексић,
Беочин,
Партизанска 12. оглашава неважећом
радну књижицу издату у Беочину
Александа Јелић, Нови Сад, Милана
Џанића 15. оглашава неважећом радну
књижицу издату у Новом Саду

Весна Попов, Нови Сад, Тодора Тозе
Јовановића 6. оглашава неважећом радну
књижицу издату у Новом Саду

Илија Вујичић, Врбас, Бачка 13а
оглашава неважећим индекс – ФТН
(мехатроника) бр. МХ72/2012

Иван Бураи, Раковац, Светосавска
6. оглашава сведочанство за V,VI и VII
разред ОШ Јован Грчић Миленко-Беочин
неважећим

Золтан Капањош, Беочин, Насеље
Шакотинац бб. Оглашава радну књижицу
неважећом

Мирко Шљука, Сусек, Фрушкогорска
39. оглашава неважећом радну књижицу

Иван Модри, Нови Сад, Ћирила
и Методија 4. оглашава неважећим
сведочанство ОШ Јожеф Атила Нови ад

Гордана Станојковић, Нови Сад, Бул.
Ослобођења 49. оглашава неважећом
диплому – ПМФ (смер математике) издату
23.03.1988. године (бр. 03-4/14)
Драган Тегелтија, Нови Сад, Д.
Туцовића 10/10 оглашава неважећим
индекс – ФТН Нови Сад (издат 1999. год.)
Небојша
Коњић,
Петроварадин,
Буковачки Д. 36. оглашава неважећим
сведочанство за V разред ОШ Јован
Дучић-Петроварадин

Дејан Страка, Беочин-Черевић, Сремска
бб. Оглашава неважећом радну књижицу
издату у Беочину
Ана Јанковић, Нови Сад, З. Петровића
25/1 оглашава неважећом радну књижицу
издату у Новом Саду
Дражен
Милошевић,
Светосавска 20. оглашава
радну књижицу

Руменка,
неважећом

1 април 2015.
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САДРЖАЈ
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Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
249.
250.

251.

252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.

259.
260.
261.

Решење о давању oвлашћења;
Решење о разрешењу представника Аутономне покрајине Војводине у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић;
Решење о именовању представника Аутономне покрајине Војводине у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Истраживачко-развојног института за
низијско шумарство и животну средину;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Истраживачко-развојног института за
низијско шумарство и животну средину;
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Научног института за прехрамбене
технологије, Нови Сад;
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Научног института за прехрамбене
технологије, Нови Сад;
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Архива Војводине у Новом Саду;
Решење о именовању чланова Управног одбора Архива Војводине у Новом Саду;
Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Специјалне болнице за неуролошка
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен;
Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2015. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за
породични смештај и усвојење Нови Сад за 2015. годину;
Правилник о мерилима за именовање директора
јавног предузећа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.

189

189

189

Одлука о посланику у радном односу у Скупштини
Аутономне покрајине Војводине.

263.

264.

265.

191
191

266.

191

192
192

Решење о давању сагласности за именовање вршиоца
дужности директора Центра за социјални рад Житиште.

194

Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета
Аутономне покрајине Војводине у 2015. години за реализацију пројектних активности из области заштите животне средине: решавање проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација постојећих депонија; санација и рекултивација деградираних површина; подизање заштитних зелених појасева; набавка опреме и уређаја за очување животне
средине капиталног карактера;
Јавни конкурс за су/финансирање пројеката управљача у заштићеним подручјима АП Војводине у току
2015. године - области које ће се су/финансирати од
стране Покрајинског секретаријата за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине;
Јавни конкурс за су/финансирање пројеката удружења грађана у 2015. години чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине.

194

195
196

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

191
192

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

190
190

Предмет

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

189

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
262.

Редни број

267.
268.

Решење о давању ловишта „Горњи Срем“ на газдовање;
Измене конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за мале прерађивачке капацитете на територији АП Војводине у 2015.години.
МАЛИ ОГЛАСИ -Oглашавање неважећим изгубљених исправа
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, 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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