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501.

На основу члана 28. став 5. тачка 1, члана 185. став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 15, 16, 24. и 37. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи („Служ-
бени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017 
и 24/2019), покрајински секретар  д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА 
СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Члан 1.

У Правилнику о школском календару за основне школе са се-
диштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школс-
ку 2019/2020. («Службени лист АПВ», бр. 29/2019) у члану 2. став 
3. алинеја друга речи: 

“ у уторак, 2. јуна 2020. године” замењују се речима: “у петак, 
5. јуна 2020. године”.

Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разре-
да остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 
наставних дана.

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује 
се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.

У случају када због угрожене безбедности и здравља ученика и 
запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образов-
но-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана 
на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног 
броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 

Школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно 
распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожене 
безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани 
у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду рав-
номерно распоређени. 

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, од-
носно 34 пута, изузев у случају када због угрожене безбедности 
и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки 
дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.

У периоду од понедељка, 1. јуна 2020. године до уторка, 16. јуна 
2020. године, школа организује посебне часове наставе на којима 
се ученицима пружа могућност да покажу бољи ниво постигнућа 
из одређене наставне области/теме у оквиру одговарајућег пред-
мета, програма и активности. О  намери да похађају посебне ча-
сове наставе ученици претходно обавештавају одељенског старе-
шину. 

Посебни часови наставе организују се на начин који осигурава 
безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препо-
рукама надлежних органа и институција, у школском простору.

У периоду од среде, 3. јуна 2020. године до понедељка, 15. јуна 
2020. године, школа организује припрему за полагање завршног 
испита (у даљем тексту: припремна настава), у складу са иска-
заним потребама ученика, а дужна је да организује припремну 
наставу у трајању од десет дана, у складу са законом.

Изузетно, припремна настава може да се организује и као на-
става на даљину, у складу са препорукама надлежних органа и 
институција. ”

Члан 3.
У члану 4. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи : 

„У случају када због угрожене безбедности и здравља ученика 
и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике об-
разовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и на-
ставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 
5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно 
наставних дана.”

Члан 4.

У члану  5. став 3. иза израза «27/2018 – др. закон», додаје се: 
«10/2019 и 6/2020».

Члан 5.

У члану 6. став 1. реч: “пролећни” брише се.

У члану 6. став 3. брише се.
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Члан 6.

У члану 8. став 2. алинеја трећа иза речи: « године» додају се 
речи: «је радни».

Члан 7.

Члан 12. мења се и гласи: 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у уто-
рак 2. јуна 2020. године, а завршни испит у среду 17. јуна 2020. 
године, у четвртак 18. јуна 2020. године и у петак 19. јуна 2020. 
године.

Овај Правилник о изменама допунамa Правилника o школском 
календару за основне школе са седиштем на територији Ауто-
номне покрајине Војводине за школску 2019/2020 годину ступа 
на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 
АПВ», а сходно члану 53. Закона о државној управи («Службени 
гласник РС», бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/10 – др. за-
кон), биће објављен и у «Службеном гласнику РС»

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш)

502.

На основу члана 28. став 5. тачка 1, члана 185. став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и члана 15, 16, 24. и 37. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи („Служ-
бени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017 
и 24/2019), покрајински секретар  д о н о с и:

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА 
СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Члан 1.

У Правилнику о школском календару за средње школе са се-
диштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школс-
ку 2019/2020. годину („Службени лист АПВ”, бр. 29/19), у члану 3. 
додају се ставови 1а. и 1 б. који гласе:

„Члан 3.

Став 1а: У случају када због угрожене безбедности и здравља 
ученика и запослених није могуће да гимназије остваре обавезне 
облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних сед-
мица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање 
у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седми-
ца, односно наставних дана.

Став 1б: У оквиру 37, односно 33 петодневне наставне седми-
це, гимназија је у обавези да годишњим планом рада равномерно 
распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожене 
безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани 
у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду рав-
номерно распоређени.

Став 4. Допуњује се реченицом: „Изузев у случају када због уг-
рожене безбедности и здравља ученика и запослених није могуће 
да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, 
буду равномерно распоређени“

Члан 2.

После члана 7. додаје се члан 7а. и гласи:

„Члан 7а.

Пријемни испити за упис ученика у средње школе, за школску 
2020/2021. годину, биће организовани према следећем календару:

- пријављивање за упис у образовне профиле по дуалном 
моделу: четвртак, 4. јун и петак 5. јун 2020. године;

- предаја докумената за упис у одељења спортске гимна-
зије: понедељак, 8. јун и уторак 9. јун 2020. године;

- пријемни испит за упис у средње школе у којима се део 
наставе одвија на страном језику: понедељак, 8. јун и 
уторак 9. јун 2020. године;

- пријемни испит за упис у средње балетске школе: не-
деља 7. јун, понедељак, 8. јун и уторак 9. јун 2020. годи-
не;

- пријемни испит за упис у математичка одељења гимна-
зије: уторак 9. јун 2020. године;

- пријемни испит за упис у одељења ученика са посебним 
способностима за физику и у одељења ученика са посеб-
ним способностима за рачунарство и информатику: сре-
да 10. јун 2020. године;

- пријемни испит за упис у одељења ученика са посебним 
способностима за сценске и аудио-визуелне уметности: 
среда 10. јун 2020. године;

- пријемни испит за упис у одељења ученика са посебним 
способностима за историју и географију: четвртак 11. 
јун 2020. године;

- пријемни испит за упис у одељења ученика са посебним 
способностима за биологију и хемију: петак 12. јун 2020. 
године;

- пријемни испит за упис у филолошкe гимназијe и 
одељења филолошке гимназије: петак 12. јун 2020. годи-
не – испит из српског/матерњег језика и књижевности и 
субота 13. јун 2020. године – испит из страног језика;

- пријемни испит за упис у средње музичке школе: петак 
12. јун, субота 13. јун и недеља 14. јун 2020. године;

- пријемни испит за упис у уметничке школе ликовне об-
ласти и на образовне профиле у области уметности: пе-
так 12. јун, субота 13. јун и недеља 14. јун 2020. године. 
”

Члан 3.

Овај Правилник о изменама допунамa Правилника o школс-
ком календару за средње школе са седиштем на територији Ау-
тономне покрајине Војводине за школску 2019/2020 годину ступа 
на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 
АПВ», а сходно члану 53. Закона о државној управи («Службени 
гласник РС», бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/10 – др. за-
кон), биће објављен и у «Службеном гласнику РС»

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш)
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503.

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 ЈП Завод за уџбенике, Београд, 
издавање и употребу дела уџбеничког комплета – Словачки језик 
за први разред основне школе – друго наставно средство МУЛТИ-
МЕДИЈАЛНИ ДОДАТАК УЗ ЧИТАНКУ, ауторки Светлане Золњан 
, Татјане Нађ и Лидије Гедељовски, 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:  128-61-55/2020-01
Дана:  20. 05. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

504.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. 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“, Београд, издавање 
и употреба превода уџбеничког комплета ПРИРОДА И ДРУШТВО 
3, ( Уџбеник  и Радна свеска), аутора Андријане Шикл Ерски и Марине 
Мунтилак за трећп разред основне школе, на мађарском  језику,  писан 
на мађарском језику и писму, 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:  128-61-404/2020-01
Дана:  18. 05. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

505.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима („Службени 
гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-
др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, про-
писе, управу и националне мањине - националне заједнице, донео је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“, Београд, изда-
вање и употреба превода уџбеничког комплета МАТЕМАТИКА 3, ( 
Уџбеник  и Наставни листови), аутора Сенке Тахировић Раковић и Иве 
Иванчевић Илић за трећи разред основне школе, на мађарском  језику,  
писан на мађарском језику и писму, 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:  128-61-405/2020-01
Дана:  18. 05. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

506.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. 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 „ГЕРУНДИЈУМ“ д.о.о., Београд, 
издавање и употреба превода уџбеника БИОЛОГИЈА 7, аутора 
Весне Милојевић, Томке Миљановић, Тихомира Лазаревића и Тијане 
Прибићевић за седми разред основне школе, на мађарском  језику,  пи-
сан на мађарском језику и писму, 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:  128-61-407/2020-01
Дана:  18. 05. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

ПОСЕБНИ ДЕО
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507.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. 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 „КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“, 
Београд, издавање и употреба превода уџбеничког комплета 
ПРИРОДА И ДРУШТВО 3, ( Уџбеник  и Радна свеска), ауто-
ра Симеона Маринковића, Славице Марковић и Зорице Нобл 
за трећи разред основне школе, на мађарском  језику,  писан на 
мађарском језику и писму, 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:  128-61-402/2020-01
Дана:  18. 05. 2020. године 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

508.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. 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 „КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“, Бео-
град, издавање и употреба превода уџбеничког комплета МАТЕ-
МАТИКА 3, ( Уџбеник  и Радна свеска), ауторка уџбеника Јасмина 
Милинковић, ауторке Радне свеске Јасмина Милинковић и Милана 
Дабић Борчић, за трећи разред основне школе, на мађарском  језику,  
писан на мађарском језику и писму, 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:  128-61-401/2020-01
Дана:  18. 05. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

509.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. 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 „ГЕРУНДИЈУМ“ д.о.о., Бео-
град, издавање и употреба превода уџбеничког комплета МАТЕ-
МАТИКА 7, који се састоји од уџбеника Математика за седми раз-
ред основне школе, на мађарском  језику, аутора Синише Јешића и 
Јасне Благојевић и другог наставног средства-Збирке задатака уз 
уџбеник Матеметика за седми разред основне школе на мађарском 
језику, аутора Синише Јешића, Тање Њаради и Јасне Благојевић,  
писан на мађарском језику и писму, 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:  128-61-406/2020-01
Дана:  18. 05. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

510.

На основу члана 30. став 1. тачка 3. 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, изда-
вање и употреба превода уџбеничког комплета ФИЗИКА 7, ( 
Уџбеник  и Збирка задатака са лабораторијским вежбама), аутор-
ке Марине Радојевић за седми разред основне школе, на мађар-
ском  језику,  писан на мађарском језику и писму, 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:  128-61-403/2020-01
Дана:  18. 05. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

511.

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
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Р Е Ш Е Њ Е 

I

ОДОБРАВА СЕ  издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд, из-
давање и употреба рукописа уџбеничког комплета – Мађарски језик 
за шести разред основне школе, који се састоји од уџбеника – Читанка, 
за шести разред основне школе, на мађарском језику, ауторке др Јулија-
не Ишпановић-Чапо и Ержебет Куктин, другог наставног средства 
Радна граматика за шести разред основне школе на мађарском језику, 
ауторке др Илоне Рајшли и Илдико Каваи Божо и другог наставног 
средства Радна свеска уз читанку за шести разред основне школе на 
мађарском језику, ауторке др Јулиане Ишпанович-Чапо и Ержебет Кук-
тин,  писан на мађарском језику и писму, 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:  128-61-395/2020-01
Дана:  18. 05. 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály

/Михаљ Њилаш/

512.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС и 18/2020 

- други закон), чл. 15. и 35а. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист Аутономне покрајине 
Војводине”, бр. 37/2014, 54/2014 – др. пропис, 37/2016, 29/2017 
и 24/2019) а у вези с чланом 125. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 24/2011), д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање СИЛВАНЕ ЛАЋА-
РАЦ, дипломиране психолошкиње из Инђије на дужност вршио-
ца дужности директорке Центра за социјални рад општине Ириг, 
на период до шест месеци.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-237/2020
Нови Сад, 14. мај 2020. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић
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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

ОПШТИ ДЕО

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

501. Правилник о изменама и допунама Правилника о 
школском календару за основне школе са седиштем 
на територији Аутономне покрајине Војводине за 
школску 2019/2020. годину;

502. Правилник о изменама и допунама Правилника о 
школском календару за средње школе са седиштем 
на територији Аутономне покрајине Војводине за 
школску 2019/2020. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО

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

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

503. Решење о одобравању за издавање и употребу дела 
уџбеничког комплета –Словачки језик за први раз-
ред основне школе-друго наставно средство Мулти-
медијални додатак уз Читанку;

504. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеничког комплета Природа и друштво 3, за 
трећи разред основне школе, писан на мађарском 
језику и писму;

505. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеничког комплета Математика 3, за трећи разред 
основне школе, писан на мађарском језику и писму;

506. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеника Биологија 7, за седми разред основне 
школе, писан на мађарском језику и писму;

507. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеничког комплета Природа и друштво 3, за 
трећи разред основне школе, писан на мађарском 
језику и писму;

508. Решење о одобравању за издавање и употребу прево-
да уџбеничког комплета Математика 3, за трећи разред 
основне школе, писан на мађарском језику и писму;

509. Решење о одобравању за издавање и употребу превода 
уџбеничког комплета Математика 7, за седми разред 
основне школе, писан на мађарском језику и писму;

510. Решење о одобравању за издавање и употребу пре-
вода уџбеничког комплета Физика 7, за седми разред 
основне школе, писан на мађарском језику и писму;

511. Решење о одобравању за издавање и употребу руко-
писа уџбеничког комплета Мађарски језик, за шести 
разред основне школе, писан на мађарском језику и 
писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

512. Решење о давању сагласности за именовање вршио-
ца дужности директорке Центра за социјални рад 
општине Ириг.
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