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OPШTI DEO

666.

На основу чл. 16. став 2. и  24. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 
- др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), а у вези 
са чланом 20б став 2. Закона о просветној инспекцији („Службени 
гласник РС”, бр. 27/18 и 129/21), секретар Покрајинског секретарија-
та за високо образовање и научноистраживачку делатност доноси

ПРАВИЛНИК
О СЛУЖБЕНОЈ ОДЕЋИ И ОБУЋИ ПОКРАЈИНСКОГ 

ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА

Члан 1.
Овим правилником прописује се изглед, делови и начин ко-

ришћења службеног одела и обуће покрајинског просветног ин-
спектора.

Члан 2.
Службена одећа и обућа покрајинског просветног инспектора 

је женска и мушка, летња и зимска:

Женска летња службена одећа и обућа обухвата:
1) мантил или јакну, стандардног кроја, у беж боји; 
2)  женски костим са сукњом и/или женски костим са панталона-

ма, стандардног кроја, у тегет боји;
3) две кошуље кратких рукава, у белој боји; 
4) мараму у пастелним бојама;
5) ципеле израђене од коже;
6) пословна торба израђена од коже, у црној боји;

Мушка летња службена одећа и обућа обухвата:
1) мантил или јакну, стандардног кроја, у беж боји;
2) мушко одело, стандардног кроја у тегет боји;
3) две кошуље дугих рукава,  у белој боји;
4) ципеле, израђене од коже;
5) пословна торба израђена од коже, у црној боји;

Женска зимска службена одећа и обућа обухвата:
1) капут или јакну за зиму од коже или штофа, у црној или тамно 

сивој боји;
2)  женски костим са сукњом и/или женски костим са панталона-

ма, стандардног   кроја, у црној боји;
3) две кошуље дугих рукава, у белој боји;
4) ешарпу, у пастелној боји;
5) чизме израђене од коже, у црној боји;
Мушка зимска службена одећа и обућа обухвата:
1)  капут или јакну за зиму од коже или штофа, у црној или тамно 

сивој боји;
2) мушко одело стандардног кроја, у црној боји; 
3) две кошуље дугих рукава, у белој боји; 
4) чизме, израђене од коже;

Члан 3.
Службену одећу и обућу покрајински просветни инспектор 

дужан је да, сагласно закону, користи наменски – за обављање 
послова у инспекцијском надзору, а обавезно за време обављања 
инспекцијског надзора код надзираног субјекта, да се према 
службеној одећи и обући односи пажљиво и одговорно, као и тако 
да не мења прописани изглед делова службене одеће.

Службена одећа и обућа из члана 2. овог правилника која је 
набављена, у складу са расположивим средствима, користи се 
најдуже две године, осим капута и јакне, који се користе најду-
же четири године, односно док је у функционалном стању и ако 
естетским изгледом не нарушава углед органа државне управе.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

           
Нови Сад, 12. април 2022. године
Број: 142-031-232/2022-02

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  
др Зоран Милошевић



Страна 752 - Броj 23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 25. мај 2022.

667.

На основу члана 32. тачка 6, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/10), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 25. маја 2022. године,              
д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2022. 
годину, које је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе, на 9. седници одржаној 28. априла 
2022. године. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-9/2022-34  
Нови Сад, 25. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

668.

На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 2/10) и 
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 25. маја 2022. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на I Измене и допуне Финансијског пла-
на Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине 
за 2022. годину, које је усвојио Управни одбор Фонда „Европски 
послови” Аутономне покрајине Војводине, на 70. седници одржа-
ној 30. марта 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-12/2022 
Нови Сад, 25. мај 2022. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

669.

На основу члaна 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 13/09 и 
2/10) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 25. маја 2022. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на I Измене и допуне Програма рада Фонда 
„Европски послови” Аутономне покрајине Војводине за 2022. 
годину, које је донео Управни одбор Фонда „Европски послови” 
Аутономне покрајине Војводине, на 70. седници одржаној 30. 
марта 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-2/2022  
Нови Сад, 25. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

670.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и 
113/17, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној  25. маја 2022. године,  
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. го-

ПОСЕБНИ ДЕО
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дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 15 Покрајинском секретаријату за спорт и 
омладину, Програм 1301 Развој система спорта, Програмска ак-
тивност 1002 Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне 
програме, функционална класификација 810 Услуге рекреације 
и спорта, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, на економској класификацији 481 Дотације невладиним 
организацијама, односно 4819 Дотације осталим непрофитним 
институцијама, износ од 1.000.000,00 динара (словима: један ми-
лион динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 1.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину и 
поступку за измену периодичног плана и извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским кла-
сификацијама из тачке 1. овог решења усмериће се Фудбалском 
савезу Војводине Нови Сад, а намењено је за финансирање ор-
ганизације 40. Меморијалног јубиларног међународног кадетског 
фудбалског турнира  „Стеван Нештицки” у Новом Саду.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
сано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-76 
Нови Сад, 25. мај 2022. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

671.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и 
113/17, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 25. маја 2022. године,  
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 

Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 15 Покрајинском секретаријату за спорт и 
омладину, Програм 1301 Развој система спорта, Програмска ак-
тивност 1002 Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне 
програме, функционална класификација 810 Услуге рекреације 
и спорта, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, на економској класификацији 481 Дотације невладиним 
организацијама, односно 4819 Дотације осталим непрофитним 
институцијама, износ од 2.000.000,00 динара (словима: два ми-
лиона динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 2.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину и 
поступку за измену периодичног плана и извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења усмериће се Војвођанској 
асоцијацији бициклистичких клубова Нови Сад, а намењено је 
за финансирање организације манифестације Тour de Fruska у 
Врднику.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
сано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-77  
Нови Сад, 25. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

672.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 и 
113/17, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 25.маја 2022. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
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– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 15 Покрајинском секретаријату за спорт и 
омладину, Програм 1301 Развој система спорта, Програмска ак-
тивност 1002 Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне 
програме, функционална класификација 810 Услуге рекреације 
и спорта, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, на економској класификацији 481 Дотације невладиним 
организацијама, односно 4819 Дотације осталим непрофитним 
институцијама, износ од 3.000.000,00 динара (словима: три ми-
лиона динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава 
на апропријацији за реализацију намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 3.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину и 
поступку за измену периодичног плана и извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класи-
фикацијама из тачке 1. овог решења усмериће се Војвођанском 
самбо савезу 2017 Нови Сад, а намењено је за финансирање ор-
ганизације међународног такмичења „Европско превенство за 
сениоре, јуниоре и млађе јуниоре” у Новом Саду.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
спорт и омладину преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
сано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-78  
Нови Сад, 25. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

673.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице, на основу члана 15, 
члана 16. став 1. и 5. и члана 37. став 11. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ” број: 37/14, 
54/14 – др.пропис, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези са 
чланом 79. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, бр. 
99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда Републике Србије број ИУз-
353/09 и 18/20 – други закон) и чланом 12. Правилника о сталним 
судским тумачима („Службени гласник РС, број 35/10, 80/16 и 

7/17), a у вези са чланом 90. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16  и 95/18 – аутентично тума-
чење) решавајући по службеној дужности  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Ксенија Шуловић, из Новог Сада, Улица беле њиве број 24/А, 
разрешава се дужности сталног судског преводиоца за шпански 
језик и брише се из регистра сталних судских тумача за терито-
рију Аутономне покрајине Војводине, због смрти.

II

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

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

ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-74-13/2022 
23. маја 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
 Szakállas Zsolt
 (Жолт Сакалаш) 

674.

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 скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист Аутономне покраји-
не Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука и 37/16) а у вези члана 
124.  Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Србије”, број 24/11),  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање НИКОЛИНЕ СУЧЕ-
ВИЋ, мастер социјалне раднице из Апатина на дужност дирек-
торке Центра за социјални рад Апатин.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-357/2022
Нови Сад, 24. мај 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић                                                            
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675.

На основу члана 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, бр. 37/14, 54/14-
испр., 37/16, 29/17, 24/19, 66/2020 и 38/2021), покрајински секретар 
за привреду и туризам, објављује 

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 

144-401-5677/2022-03

Члан 1. 

У Јавном позиву за финансирање стручне праксе број: 144-401-
5677/2022-03 објављеним на сајту Секретаријата, дневном листу 
„Дневник“ 19.05.2022. године и „Службеном листу АПВ“ број 
22/2022, у тачки VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ мења се став 2. 
и гласи: ‹›Јавни позив је отворен до 03.06.2022. године.’’

Члан 2. 
 
У осталом делу Јавни позив остаје непромењен.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
др Ненад Иванишевић 

OGLASNI DEO
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,

Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. 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: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142, 
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

666. Правилник о службеној одећи и обући покрајинског 
просветног инспектора;

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

667. Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе за 2022. годину 

668. Решење о давању сагласности на I измене и допуне 
Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Ау-
тономне покрајине Војводине за 2022. годину 

669. Решење о давању сагласности на I измене и допуне 
Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутоном-
не покрајине Војводине за 2022. годину 

670. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-76 

671. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-77 

672. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-78 

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

673. Решење о разрешењу дужности сталног судског 
преводиоца за шпански језик;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

674. Решење о давању сагласности за именовање дирек-
торке Центра за социјални рад Апатин

 ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

675. Измена Јавног позива за финансирање стручне прак-
се.

751

752

752

752

752

753

753

754

754

755

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна
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