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ПОСЕБНИ ДЕО

796.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Бео-
град, издавање и употребу уџбеничког комплета РУСИНСКИ ЈЕЗИК, 
за први разред основне школе, који се састоји од: уџбеника Буквар за 
први разред основне школе, на русинском језику и писму, ауторки Ксе-
није Бођенац, Наталије Зазуљак и Меланије Рамач, другог наставног 
средства Вежбанка-радна свеска за почетно читање, на русинском јези-
ку и писму, ауторки Ксеније Бођенац, Наталије Зазуљак и Меланије Ра-
мач, уџбеника Читанка, на русинском језику и писму, ауторке Љубице 
Бучко, другог наставног средства Писанка-радна свеска за почетно пи-
сање, на русинском језику и писму, ауторки Ксеније Бођенац, Наталије 
Зазуљак и Меланије Рамач и другог наставног средства-Словарица, на 
русинском језику и писму, ауторки Ксеније Бођенац, Наталије Зазуљак 
и  Меланије Рамач, од школске 2020/2021. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице

Број:  128-61-545/2020-01
Дана:  28. 09. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

797.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-

бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 
Београд, издавање и употребу рукопис уџбеника РУМУНСКИ 
ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ за први 
разред основне школе, писан на румунском језику и писму, ау-
торке Брандуша Жујка и Мариника Мозор, од школске 2020/2021. 
године.

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице

Број:  128-61-601/2020-01
Дана:  30. 09. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

798.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Бе-
оград, издавање и употребу превода уџбеника ГЕОГРАФИЈА 
7, уџбеник за седми разред основне школе, писан на словачком 
језику и писму, аутора Дејана Шабића и Снежане Вујадиновић, 
од школске 2020/2021. године.
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II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице

Број:  128-61-598/2020-01
Дана:  30. 09. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

799.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Бео-
град, издавање и употребу превода уџбеника ГЕОГРАФИЈА 1, 
уџбеник за први разред гимназије, писан на хрватском језику и 
писму, аутора др Рајка Голића, др Дејана Шабића и др Снежане 
Вујадиновић, од школске 2020/2021. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице

Број:  128-61-586/2020-01
Дана:  05. 10. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

800.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Бео-
град, издавање и употребу превода уџбеника ФИЗИКА 1, уџбе-
ник за први разред гимназије, писан на хрватском језику и писму, 
аутора мр Милене Богдановић и др Горана Попарића, од школске 
2020/2021. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице

Број:  128-61-597/2020-01
Дана:  05. 10. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

801.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање 
и употребу превода уџбеника БИОЛОГИЈА 1, уџбеник за први разред 
гимназије, писан на хрватском језику и писму, аутора Љубице Лалић, 
Милице Кокотовић и Горана Милићева, од школске 2020/2021. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице

Број:  128-61-587/2020-01
Дана:  05. 10. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

802.

На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. По-
крајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Служ-
бени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, из-
давање и употребу превода уџбеника ЛИКОВНА КУЛТУРА 1, 
уџбеник за први разред гимназије, на хрватском језику и писму, 
ауторке Марине Чудов, од школске 2020/2021. године.

II

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине‘‘.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице

Број:  128-61-588/2020-01
Дана:  25. 09. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/
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803.

На основу члана 42. става 1. тачке 16. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС“, бр. 99/09, 67/12 – Одлука УС и 18/20 - др. закон), и чл. 15, 
16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(„Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17 
и 24/19), покрајински секретар за културу, јавно информисање и 
односе са верским заједницама доноси:

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА 
ЗАПОСЛЕНИХ У МУЗЕЈИМА

Образује се Комисијa за полагање стручних испита запослених 
у музејима у Музеју Војводине у Новом Саду у саставу:

1. Председник Комисије: Илија Комненовић, музејски са-
ветник, историчар, руководилац Матичне службе Музеја 
Војводине 

 Заменик председника Комисије: Сузана Миловановић, 
музејски саветник, историчар 

2. Стални члан Комисије: мр Лидија Мустеданагић, му-
зејски саветник, филолог

 Заменик сталног члана Комисије: мр Лидија Баљ, му-
зејски саветник, археолог 

3. Стални члан Комисије: Богдан Шекарић, музејски савет-
ник, етнолог

 Заменик сталног члана Комисије: Александра Стефанов, 
виши кустос, историчар уметности

4. Испитивач за предмет Уставно уређење и прописи у об-
ласти заштите културних добара и рада у установама 
културе: Јелена Андрић, дипломирани правник

 Заменик испитивача: Тамара Буљагић, дипломирани 
правник

5. Испитивач за предмет Музеологија и музеографија: мр 
Тијана Станковић Пештерац, виши кустос, археолог

 Заменик испитивача: др Татјана Бугарски, виши кустос, 
етнолог

6. Испитивач за предмет Музејска документација: Љубица 
Отић, музејски саветник историчар

 Заменик испитивача: Веселинка Марковић, музејски са-
ветник, историчар

7. Испитивач за предмет Техничка заштита уметничко-ис-
торијских предмета: Ана Олајош, конзерватор саветник

 Заменик испитивача: Зорана Ђорђевић, конзерватор са-
ветник

8. Испитивач за предмет Музејска педагогија: Владимира 
Станисављевић, музејски саветник, педагог

 Заменик испитивача: Слађана Велендечић, кустос, педа-
гог 

9. Испитивач за предмет Дигитализација: Наталија Вули-
кић, информатичар у матичној служби

 Заменик испитивача: Љиљана Трифуновић, музејски са-
ветник, етнолог

10. Испитивач из  предмета Страни језик по избору – струч-
ни текстови и конверзација:

а) испитивач за енглески језик: др Радмила Бодрич, на-
ставник језичких вештина

 заменик испитивача: др Соња Ковачевић-Филипо-
вић, наставник језичких вештина.

б) испитивач за француски језик: мр Љубица Влаховић 
Микић, асистент

 заменик испитивача: Клодин Мишић, виши лектор

в) испитивач за руски језик: Верица Јовин, виши лек-
тор

 заменик испитивача: Наташа Ајџановић, виши лек-
тор

г) испитивач за немачки језик: Зоран Великић, виши 
лектор

 заменик испитивача: Цвијета Шмит, лектор

11. Технички секретар: Константина Себастијан, техничар
 Заменик техничког секретара: Тања Вучићевић, техни-

чар

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење 
Решење о именовању комисије за полагање стручног испита за-
послених у музејима у Музеју Војводине у Новом Саду број: 137-
02-295/2016-06 који је Покрајински секретар за културу, јавно ин-
формисање и односе с верским заједницама донео дана 11.1.2016. 
године.

Диспозитив овог Решења ће се објавити у „Службеном листу 
Аутономне Покрајине Војводине“.

Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање

и односе с верским заједницама

БРОЈ: 137-02-100/2020-04
ДАТУМ: 8.10.2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ

804.

На основу члана 42. става 1. тачке 16. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС“, бр. 99/09, 67/12 – Одлука УС и 18/20 - др. закон), и чл. 15, 
16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(„Службени. лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17 
и 24/19), покрајински секретар за културу, јавно информисање и 
односе са верским заједницама доноси:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
ЗАПОСЛЕНИХ У АРХИВИМА

Образујe се  Комисија за полагање стручних испита запосле-
них у архивима у Архиву Војводине у Новом Саду у саставу:

Председник: Милена Поповић Субић, виши архивиста, Архив 
Војводине

Заменик: Љубица Будаћ, архивиста, Архив Војводине

Стални члан: Сања Гавриловић, архивист,  Архив Војводине
Заменик: Александар Бурсаћ, архивист, Архив Војводине

Испитивач за предмет
Уставно уређење: Драгана Ђорић, доцент Правног факултета 

Универзитета у Новом Саду
Заменик: Тихомир Костовић, виши архивиста, Архив Војво-

дине

Испитивач за предмет  
Прописи у области заштите културних добара: Милена По-

повић Субић, виши архивиста, Архив Војводине
Заменик: Тихомир Костовић, виши архивиста, Архив Војво-

дине
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Испитивач за предмет  
Архивистика:  Сања Гавриловић, архивист, Архив Војводине
Заменик: Љубица Будаћ, архивист, Архив Војводине 

Испитивач за предмет 

Канцеларијско пословање: Даница Лучић, дипл правник, 
Покрајински секретаријат за образовање прописе, управу  и на-
ционалне мањине

Заменик: Милена Поповић Субић, виши архивиста, Архив 
Војводине

Испитивач за предмет 

Организација власти и историја установа: Драгана Катић, 
архивист, Архив Војводине

Заменик: Владимир Иванишевић, виши архивиста, Архив 
Војводине

Испитивач за предмет  
Национална историја од 18. до 20. века: Петар Ђурђев, мас-

тер историчар, директор Историјског архива Града Новог Сада

Заменик: Љиљана Дожић, виши архивиста, Архив Војводине 

Испитивач за предмет
Ћирилска палеографија са основама старословенског јези-

ка или латинска палеографија са основама латинског језика: 
проф. др Владан Гавриловић, Филозофски  факултет Универзи-
тета у Новом Саду

Заменик: Дејан Јакшић, виши архивиста Архив Војводине

Испитивач за предмет  
Информатика и област дигитализације: Татјана Цавнић, 

софтвер инжењер, Архив Војводине
Заменик: Илдико Мергеш, архивист, Архив Војводине 

Испитивач за предмет
Немачки језик:  Љиљана Бубњевић, архивист, Архив Војво-

дине
Заменик: Сара Самарџић, архивист, Историјски архив Града  

Новог Сада

Испитивач за предмет  
Енглески језик: Корнелија Одри Ракић, професор, Карловачка 

гимназија
Заменик: Александар Димитријевић, архивист, Архив Војво-

дине

Испитивач за предмет  
Руски језик: Јованка Алимпић, архивист, Архив Војводине

Испитивач за предмет  
Француски језик: Мара Бајрамовић, Гимназија Јован Јовано-

вић Змај

Испитивач за предмет  
Превентивна заштита архивске и библиотечке грађе: Maja 

Joкмановић, дипл. конзерватор папира, Архив Војводине
Заменик: Вишња Николић, дипл. конзерватор папира, Архив 

Војводине

Испитивач за предмет  
Конзервација и рестаурација арх. грађе и библ. грађе: 

Вишња Николић, дипл. конзерватор папира, Архив Војводине
Заменик: Maja Joкмановић, дипл. конзерватор папира, Архив 

Војводине

Испитивач за предмет 
Материјали и технике у изради  арх. грађе и библ. грађе: 

Вишња Николић, дипл. конзерватор папира Архив Војводине
Заменик: Maja Joкмановић, дипл. конзерватор папира, Архив 

Војводине.

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење 
Решење о именовању комисије за полагање стручног испита за-
послених у архивима број: 137-02-36/2018-06 који је Покрајин-
ски секретар за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама донео дана 19.3.2018. године.

Диспозитив овог Решења ће се објавити у „Службеном листу 
Аутономне Покрајине Војводине“.

Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање

и односе с верским заједницама

137 БРОЈ: 02-98/2020-04
Нови Сад: 1. октобар 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ

805.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлеж-
ности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Репу-
блике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Аутономне 
покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17 и 
24/19) а у вези чл. 124. и 125. Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 24/11), доносим

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЈЕЛЕНЕ ОВЦИН, мас-
тер економисткиње из Руме на дужност вршиоца дужности ди-
ректорке Центра за социјални рад Општине Рума.

II

Ово решење  објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, 
демографију

и равноправност полова

Број: 022-495/2020
Нови Сад, 13. октобар 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић
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806.

На основу члана 12. Раздео 13, чл. 22, 24, 25, 26 и 27 Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2020. годину („Сл. лист АП Војводине“, бр. 54/2019, 12/2020, 
19/2020, 22/2020 и 25/2020) и члана 3. Правилника о критеријуми-
ма за доделу средстава за даровите студенте установама високог 
образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина (142-
451-201/2017-02 од 21. фебруара 2017. године), Покрајински секре-
таријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ДАРОВИТЕ СТУДЕНТЕ

УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЗА 2020. ГОДИНУ

1.

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистра-
живачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат) у складу с По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2020. годину, обезбедиће средства установама високог 
образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за рад 
с даровитим студентима односно обезбедити материјалну накнаду 
даровитим студентима од стране Секретаријата заједно с надокна-
дом коју обезбеђују приватне компаније. За ове намене одобрена су 
средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара. Реализација фи-
нансијских обавеза вршиће се у складу с ликвидним могућностима 
буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину. 

2.

Средства се расподељују за даровите студенте установа висо-
ког образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. 
Висина средстава која обезбеђује Секретаријат јесте 15.000,00 
динара бруто, месечно, по студенту. Износ средстава који обез-
беђује компанија и који је специфициран међусобним уговором 
између студента и приватне компаније треба да буде додатних 
најмање 5.000,00 динара бруто, месечно, по студенту. Секрета-
ријат ће пренети средства Установи у износу од десет месечних 
исплата у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.

3.

Право учешћа на јавном конкурсу имају установе високог об-
разовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. Право 
аплицирања за ова средства код Установа имају даровити студен-
ти, а који испуњавају следеће услове:

1) да су уписани први пут у текућој школској години на сту-
дије првог или другог степена, чије се школовање финан-
сира из буџета; 

2) да имају држављанство Републике Србије; 
3) да нису губили ниједну годину током студија, уз макси-

малну ефикасност током студирања; 
4) да нису корисници студентских стипендија од стране на-

длежних министарстава, надлежних покрајинских орга-
на управе, локалних самоуправа и других институција, 
фондова и фондација; 

5) да имају пребивалиште на територији Аутономне по-
крајине Војводине.

4.

На конкурс се могу пријавити студенти од  II до V (и VI) годи-
не основних студија и студенти другог степена студија који нису 
у радном односу, односно који су одмах по завршетку основних 
студија наставили студије другог степена.

Студент-кандидат подноси документацију Установи, а устано-
ва прилаже обједињену документацију за све пријављене студен-
те (највише седам по једној приватној компанији) Секретаријату. 
Комплетна документација треба да садржи следеће:

1) ПРИЈАВУ (Образац бр. 7);
2) УВЕРЕЊЕ о уписаној школској години и статусу на од-

говарајућој години студија;
3) Уверење о оствареној просечној оцени положених испита 

односно постигнутом успеху и броју остварених ЕСПБ, 
закључно са завршетком претходне школске године;

4) Потписан УГОВОР између кандидата (студента) и при-
ватне компаније о суфинансирању или стипендирању 
студента од стране компаније, обављању праксе и запо-
шљавању након завршетка студија;

5) Изјаву кандидата (студента) да није корисник других 
стипендија;

6) Штампане податке са електронске личне карте;

Кандидат који је студент на студијама другог степена, поред 
горе наведених докумената, подноси и следећа документа:

7)  Фотокопију уверења о дипломирању на основним сту-
дијама;

8)  Доказ да није у радном односу – извод из евиденције 
незапослених лица Националне службе за запошљавање 
или потврду надлежног органа којом се потврђује да сту-
дент није у радном односу.

5.

Пријаве с потребном документацијом подносе се на адресу: По-
крајински секретаријат за високо образовање и научноистражи-
вачку делатност, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

Kонкурс је отворен од датума објављивања до 30. oктобра 
2020. године.

Конкурс се објављује у „Службеном листу АПВ”, у једном од 
јавних гласила које покрива целу територију Аутономне покраји-
не Војводине и на интернет страници Секретаријата.

О додели средстава одлучује покрајински секретар високо образо-
вање и научноистраживачку делатност на предлог Комисије за спро-
вођење конкурса, која разматра пристигле пријаве. Секретаријат може 
по потреби затражити додатну документацију или информације. 

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријава. 

Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве, 
пријаве поднете од стране неовлашћених лица и пријаве које нису 
предмет Конкурса, неће се разматрати. Контакт особа за додат-
не информације: др Жељка Бојанић, телефон 021/457-984, е-mail: 
Zeljka.Bojanic@vojvodina.gov.rs. 

Покрајински секретаријат за високо образовање
и научноистраживачку делатност

OGLASNI DEO
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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.rs

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

796. Решење о одобрењу за издавање и употребу уџбе-
ничког комплета Русински језик, за први разред ос-
новне школе на русинском језику и писму;

797. Решење о одобрењу за издавање и употребу рукопи-
са уџбеника Румунски језик са елементима нацио-
налне културе, за први разред основне школе, писан 
на румунском  језику и писму;

798. Решење о одобрењу за издавање и употребу прево-
да уџбеника Географија 7, за седми разред основне 
школе, писан на словачком језику и писму;

799. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеника Географија 1, за први разред гимназије, пи-
сан на хрватском језику и писму;

800. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеника Физика 1, за први разред гимназије, писан 
на хрватском језику и писму;

801. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеника Биологија 1, за први разред гимназије, пи-
сан на хрватском језику и писму;

802. Решење о одобрењу за издавање и употребу превода 
уџбеника Ликовна култура 1, за први разред гимна-
зије, на хрватском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА

803. Решење о образовању Комисије за полагање струч-
ног испита запослених у музејима;

804. Решење о образовању Комисије за полагање струч-
ног испита запослених у архивима;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

805. Решење о давању сагласности за именовање вршио-
ца дужности директорке Центра за социјални рад 
Општине Рума;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

806. Јавни конкурс за доделу средстава за даровите сту-
денте установама високог образовања чији је осни-
вач Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину.
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