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На основу члана 60. и члана 34. став 1. алинеја 2. Статута Ауто-

номне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 17/09), 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржа-
ној дана 11. јула 2012. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ 
О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 1.

У Покрајинској скупштинској одлуци о покрајинској управи 
(„Службени лист АПВ“, број: 04/10, 04/11; у даљем тексту: Одлу-
ка) у члану 37. додаје се нови став 2. који гласи:

 „Престанком мандата Покрајинске владе мандат престаје и за-
менику покрајинског секретара.“ 

Досадашњи ставови 2-4 постају ставови 3-5.

Члан 2.

Члан 45. мења се и гласи: 
„Покрајински секретаријати су:

1. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство,

2. Покрајински секретаријат за образовање, управу и наци-
оналне заједнице;

3. Покрајински секретаријат за културу и јавно информи-
сање, 

4. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну поли-
тику и демографију,

5. Покрајински секретаријат за финансије,
6. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу,
7. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине,
8. Покрајински секретаријат за науку и технолошки раз-

вој,
9. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне си-

ровине,
10. Покрајински секретаријат за спорт и омладину,
11. Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 

равноправност полова.“

Члан 3.

Члан 46. брише се.

Члан 4.

У члану 49. у ставу 6. речи: „обезбеђују средства и други усло-
ви за развој и унапређење делатности у области јавног информи-
сања на територији АП Војводине;“ као и речи: „обезбеђује део 
средстава или других услова за несметано коришћење права лица 
са посебним потребама;“ бришу се.

У ставу 8. речи: „Покрајински секретаријат за културу и јав-
но информисање обавља послове који се односе на обезбеђивање 
јавности рада Скупштине, Покрајинске владе, органа и организа-
ција покрајинске управе;“ бришу се.

Члан 5.

У члану 53. став 1. мења се и гласи: 
„Покрајински секретаријат за образовање, управу и национал-

не заједнице, у складу са законом и Статутом, обавља послове 
покрајинске управе у области предшколског, основног и средњег 
образовања и васпитања, ученичког стандарда, неформалног 
образовања одраслих и образовања мањинских националних 
заједница, који се односе на припремање аката за Скупштину или 
Покрајинску владу којима се: уређују питања од покрајинског 
значаја у области предшколског, основног и средњег образовања 
и васпитања; оснивају и врше оснивачка права установа предш-
колског, обавезног основног и средњег образовања и васпитања 
на територији АП Војводине; уређују питања од покрајинског зна-
чаја у области ученичког стандарда; утврђује начин и поступак 
расподеле места у домовима; ближе уређује питања која се односе 
на организовано и институционално образовање изван школског 
система ради стручног оспособљавања и обуке одраслих на тери-
торији АП Војводине као питање од покрајинског значаја; ближе 
уређује и обезбеђује остваривање права мањинских националних 
заједница на образовање на матерњем језику на нивоу предшкол-
ског, основног и средњег образовања и васпитања.“ 

Став 4. мења се и гласи:
„Покрајински секретаријат за образовање, управу и национал-

не заједнице у области предшколског, основног и средњег обра-
зовања и васпитања и ученичког стандарда, у складу са законом, 
обавља поверене послове државне управе који су законом повере-
ни органима АП Војводине.“

Члан 6.

У члану 57. став 1. мења се и гласи:
„Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, у 

складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске уп-
раве у области науке,  технолошког развоја и високог образовања 
који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајин-
ску владу, којима се: утврђује и доноси Стратегија технолошког 
развоја АП Војводине; оснивају, односно суоснивају и врше осни-
вачка права научних института и истраживачко-развојних цен-
тара, уређују питања од покрајинског значаја у високом образо-
вању, предлаже члан Националног савета за високо образовање, 
уређује питања од покрајинског значаја у области студентског 
стандарда.

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у об-

ласти високог образовања и студентског стандарда, у складу са 
законом, обавља поверене послове државне управе који су зако-
ном поверени органима АП Војводине.“

Досадашњи став 4. постаје став 5.
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Члан 7.

Наслов изнад члана 60. и члан 60. мењају се и гласе: 
„Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-

ноправност полова

Члан 60.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова у складу са законом и Статутом, обавља по-
слове покрајинске управе у области привредног и регионалног 
развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије 
и занатства, друмског, речног и железничког саобраћаја, сајмо-
ва и других привредних манифестација који се односе на при-
премање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: 
уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области 
привреде; оснивају и врше оснивачка права организација која се 
баве успостављањем равномерног регионалног развоја у области 
привреде; утврђују и доносе стратешка и друга документа регио-
налног развоја у области привреде; уређују питања од покрајин-
ског значаја у области туризма; уређује планирање и развој ту-
ризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже 
проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, 
предлаже члана Комисије за категоризацију туристичких места; 
оснива и врше оснивачка права Туристичке организације АП 
Војводине и других организација за унапређење и развој тури-
зма; уређује коришћење минералних и термалних вода, балне-
олошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског 
значаја у области индустрије; утврђује план и програм равномер-
ног привредног развоја; утврђују стари занати својствени под-
ручју АП Војводине као и мере за њихово унапређење и развој; 
уређују питања од покрајинског значаја у друмском, речном и 
железничком саобраћају; уређује и обезбеђује начин управљања, 
заштите, одржавања и финансирања државних путева II реда на 
територији АП Војводине; уређује и обезбеђује унутрашњу пло-
видбу на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге при-
вредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, 
категоризација и начина рада сајамских центара; утврђује мрежа 
сајамских и других привредних манифестација на територији АП 
Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова, у складу са законом и Статутом, обавља по-
слове покрајинске управе у области запошљавања и равноправ-
ности полова, који се односе на припремање аката Скупштине 
или Покрајинске владе којима се: уређују питања од покрајинског 
значаја и унапређује стање у области запошљавања и стара се о 
остваривању и унапређивању политике у области рада и запошља-
вања на територији АП Војводине; доноси стратегије и утврђују 
мере у области родне равноправности и побољшања положаја 
жена; уређује остваривање и унапређивање политике у области 
равноправности полова у АП Војводини; утврђује покрајински 
акциони план запошљавања; оснивају и врше оснивачка права 
фондова и других правих лица у тим областима; предлаже дирек-
тор Покрајинске службе за запошљавање.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова  обавља извршне, стручне и развојне послове 
покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из 
става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире 
и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је 
оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноп-
равност полова  прати спровођење програма, мера и активности за 
равномерни регионални развој; предлаже једног члана Тендерске 
и Аукцијске комисије када је субјект приватизације са територије 
АП Војводине; учествује у утврђивању политике у области теле-
комуникација и доношењу Стратегије развоја телекомуникација 
у Републици Србији, Плана намене радио фреквенцијских опсега 
и Плана расподеле радио фреквенција.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова  у области туризма, друмског, речног и желез-
ничког саобраћаја и заштите ауторских и сродних права у про-
изводњи и промету робе, у складу са законом, обавља поверене 
послове државне управе који су законом поверени органима АП 
Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова припрема аналитичке и друге материјале у 
вези са применом прописа из области рада, запошљавања и рав-
ноправности полова за Скупштину и Покрајинску владу; прати 
стање и кретање на тржишту рада; реализује антидискриминаци-
ону политику у области рада, запошљавања и родне равноправ-
ности; подстиче, креира и прати запошљавање особа са инвали-
дитетом и друге теже запошљиве категорије грађана; предузима 
мере за подстицање запошљавања на територији АП Војводине; 
прати примену ратификованих Конвенција и препорука Међуна-
родне организације рада и сачињава извештај о њиховој примени; 
даје упутства и мишљења из ових области за примену законских 
прописа и других аката организацијама, установама, институ-
цијама и грађанима; спроводи мере активне политике запошља-
вања у складу са законом, Акционим планом и Стратегијом за-
пошљавања АП Војводине; учествује у формирању радних тела 
у органима АП Војводине и јединицама локалне самоуправе за 
једнакост међу половима; подстиче сарадњу са међународним, 
регионалним и домаћим органима и организацијама у области 
рада, запошљавања и равноправности полова; прати стање у 
области рада, безбедности и здравља на раду; координира рад 
и пружа стручну и административно-техничку подршку Саве-
ту за равноправност полова, Савету за запошљавање, Савету за 
безбедности и заштиту на раду, Социјално-економском савету и 
другим саветима из области свог делокруга.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова обавља и друге послове када му је то законом, 
покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом по-
верено. “

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Даном ступања на снагу ове одлуке настављају рад у складу са 
делокругом утврћеним Одлуком:

1. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство,

2. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну поли-
тику и демографију,

3. Покрајински секретаријат за финансије,
4. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу,
5. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине,
6. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне си-

ровине,
7. Покрајински секретаријат за спорт и омладину.

Члан 9.

Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправ-
ност полова, наставља рад даном ступања на снагу ове одлуке у 
складу са делокругом утврђеним овом одлуком као Покрајински 
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Члан 10.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје са радом Покрајин-
ски секретаријат за привреду.

Члан 11.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноп-
равност полова преузима од Покрајинског секретаријата за при-
вреду запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предме-
те, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење 
послова из делокруга преузетог покрајинског секретаријата.

Члан 12.

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој пре-
узима од Покрајинског секретаријата за образовање, управу и 
националне заједнице запослене и постављена лица, као и пра-



11. јуl 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 20 - Страна 1083

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА

Oглашавају се неважећим изгубљена 
документа , и то:

Љиљана Попара, Нови Сад. Бул. Јаше 
томића 25., печат округлог облика са над-
писом Скупштина станара Стевана Брано-
вачког 10., Нови Сад, издата у Новом Саду. 
5233

Герхард Бурбах, Национални Савет Не-
мачке Националне Мањине, печат оркуглог 
облика са надписом: „ Национални Савет 
Немчке Националне Мањине, Суботица”, 
издат у Суботици. 5234

Алуцоммерце ДОО, пловидбена дозво-
ла скутера за воду марке СЕЕ-ДГО, ГТТX 
4 ТЕЦ бр. мот: М5527797 рег. оз. НС-7941 
издата у капетанији Нови Сад. 5235

Циклонизација Нови Сад, дозвола за ча-
мац бр. НС-989А издата у капетанији Нови 
Сад. 5236

Мирчетић Небојша, Нови Сад, бул. Дес-
пота Стефана 18., дозвола за управљање 
моторним чамцем бр. 26321/06 издата у ка-
петанији Нови Сад. 5237

Паулић Иван, Црна Гора, дозвола за уп-
рављање  моторним чамцем на УПП и мору 
бр. 11284/01 издата у капетанији Нови Сад. 
5238

Кленовшек Мирјана, Нови Сад, бул. Дес-
пота Стефана 16., чекови бр. 0000004302428, 
0000004302436 НЛБ Банке АД Београд, ПЈ 
ескпозитура 1., Нови Сад, Центар 04. 5239

Гужвица Бошко, Каћ, Краља Петра И., 
77/а., возачка дозвола  СРБ 00000099300 из-
дата у Новом Саду. 5240

Милорадов Миле, Руменка, Омладинска 
6., сведочанство VI разреда ОШ „Свети 
Сава”, издатo у Руменци. 5241

Тања Пушкарић, Нови Сад, Париске ко-
муне 35/54., сведочанствa V и VI разреда 
ОШ „Јован Дучић”, издата у Петроваради-
ну. 5242

ва, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су 
потребни за вршење послова из преузетог дела делокруга (област 
високог образовања и студентског стандарда).

Члан 13. 

Послове из делокруга Покрајинског секертаријата за културу 
и јавно информисање који се односе на обезбеђивање средстава 
и других услова за развој и унапређење делатности у области ја-
вног информисања на територији АП Војводине, обезбеђивање 
дела средстава или  других услова за несметано коришћење права 
лица са посебним потребама, послове који се односе на обезбеђи-
вање јавности рада Скупштине, Покрајинске владе, органа и ор-
ганизација покрајинске управе, и запослене и постављена лица, 
права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који 
су потребни за вршење тих послова преузеће Секретаријат Владе 
Аутономне Покрајине Војводине

Члан 14. 

Покрајинска влада ће акта за спровођење ове одлуке донети у 
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Покрајински секретаријати из члана 9, 12. и 13. ове одлуке и 
Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине донеће пра-
вилнике о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у складу са одредбама ове одлуке у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 15.

Од дана ступања на снагу ове одлуке до ребаланса буџета Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2012. годину,  неизвршени из-
нос средстава планиран Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину (''Служ-
бени лист АПВ'', број 23/11 и 3/12)  за: 

1. Средства у разделу 05 Покрајински секретаријат за привре-
ду и раздела 16 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и 
равноправност полова, користиће се за финансирање расхода и 
издатака Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање 
и равноправност полова у складу са делокругом утврђеним овом 
одлуком; 

2. Средства у разделу 07 Покрајински секретаријат за културу 
у и јавно информисање обезбеђена за обављање послова из де-
локруга овог секретаријата које преме овој одлуци преузима Се-
кретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине користиће се 
за финансирање расхода и издатака за ове намене Секретаријата 
Владе Аутономне Покрајине Војводине.

3. Средства у разделу 10 Покрајински секретаријат за образо-
вање, управу и националне заједнице обезбеђена за обављање 
послова из делокруга овог секретаријата и то за  област восоког 
образовања и студентског стандарда а које преме овој одлуци 
преузима Покрајински секретаријат за науку и технолошки раз-
вој користиће се за финансирање расхода и издатака Покрајин-
ског секретаријата за науку и технолошки развој за ове намене.

Наредбодавац, односно лице одговорно за управљање сред-

ствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање и  изда-
вање налога за уплату средстава која припадају буџету је: 

- Руководилац Покрајинског секретаријата за привреду, 
запошљавање и равноправност полова, за средства из 
става 1. тачка 1. овог члана; 

- Руководилац Секретаријата Владе Аутономне Покрајине 
Војводине за средства из става 1. тачка 2. овог члана; 

- Руководилац Покрајинског секретаријата за науку и техно-
лошки развој за средства из става 1. тачка 3. овог члана. 

Члан 16.
 
Ову одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 

листу Аутономне Покрајине Војводине“.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број:021-3/10
Нови Сад, 11.јул 2012.год.

Председник
Скупштине АП Војводине

Пастор Иштван, с.р.

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ЕМИСИЈИ ДУГОРOЧНИХ 

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
(«Службени лист АПВ», број 17/2012  од 04. 06. 2012. године)

У 12 реду преамбуле Одлуке о емисији дугорочних хартија од 
вредности, уместо речи: „Републике Србије“ треба да стоје речи: 
„Аутономне Покрајине Војводине“, тако да преамбула гласи: 

„На основу члана 30. став 1. тачка 5. и члана 35. став 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војвoди-
не (''Службени лист АПВ'', бр. 4/2010), члана 36. став 6. Закона 
о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/2005, 107/2009, 
78/2011), члана 5. став 2. Покрајинске скупштине одлуке  о буџету 
Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист 
АПВ”, број 23/2011, 3/2012), Покрајинске скупштинске одлуке о 
покретању и начину спровођења поступка емитовања дугороч-
них хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала 
Развојне Банке Војводине („Службени лист АПВ", број 3/2012) и 
Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза између Ау-
тономне Покрајине Војводине и Агенције за осигурање депозита, 
са једне стране и Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад, са друге 
стране брoј 210/2012 од 25.04.2012. године“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 422-12/2012
Нови Сад, 9. јул 2012. године

Секретар
Владе АП Војводине

Романа Рудић,с.р
.
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Мирослав Радуловић, Беочин, Стамбени 
блок Цара Душана 1/а., радна књижица из-
дата у Беочину. 5243

Павков Славко, Ковиљ, Војвођанских 
бригада 77., сведочанства ОШ „Лаза Кос-
тић”, издата у Ковиљу. 5244

Горан Сејфуловски, Катар, додатак 
мастер дипломе бр. ДД-012-23Г-М000224, 
издат у Новом Саду. 5245

Алекса Борчић, Нови Сад, Лазе Телечког 
22., сведочанствa V, VI , VII  разреда ОШ 
„Ђорђе Натошевић”, издата у Новом Саду. 
5246

Дермаку Наџмија, Нови Сад, Железничка 
46., сведочанство VII разреда ОШ „Јован Г. 
Миленко”, издатo у Беочину. 5247

Павков Славко, Ковиљ, Војвођанских 
бригада 77., радна кињижица, издата у Но-
вом Саду. 5248

Томић Саша, Нови Сад, Веселина Масле-
ше 132., сведочанство ОШ „Светозар Мар-
ковић Тоза”, издат у Новом Саду. 5249

Наталија Илић, Нови Сад, Данила Киша 
31., сведочанство VII  разреда ОШ „Соња 
Маринковић”, издатo у Новом Саду. 5250

Јаворник Јано, Б. Петровац, Сватоплуко-
ва 17., радна књижица издата у Б. Петровцу. 
5251

Јавђић Снежана, Нови Сад, Железничка 
40., ђачка књижица ОШ „Михајло Пупин”, 
издата у Ветернику. 5252

Стевановић Ненад, Београд, Мали про-
коп 13/ц., индекс бр. 5296/2011 издат у Но-
вом Саду. 5253

Ђорђевић Немања, Нови Сад, Мише Ди-
митријевића 14., индекс бр. 510/2011 издат 
у Новом Саду. 5254

Тракић Невена, Нови Сад, Димитрија 
Аврамовића 13., индекс бр. МП179/10 издат 
у Новом Саду. 5255

Ања Станимиров, Нови Сад, Павла Ста-
матовића 5., сведочанство VI разреда ОШ 
„Ј. Ј. Змај” издатo у Ср. Каменици. 5256

Милица Ћириловић, Нови Сад, Каменич-
ка 8/б., сведочанство VII реазреда ОШ „Јо-
жев Атила”, издатo у Новом Саду. 5257

Драгана Вукадин, Нови Сад, Љубица 
Раваси 49., сведочанство VII разреда ОШ 
„Јожеф Атила”, издатo у Новом Саду. 5258

Деврња Лазарела, Нови Сад, Станка Па-
уновића 24., диплома гимназије „Исидора 
Секулић”, издата у Новом Саду. 5259

Мијић Вања БиХ, Бихаћ, индекс бр. 
Г/113/2011 издат у Новом Саду. 5260

Перић Маријана, Нови Сад, бул. Цара 
Лазара 41., сведочанство III године Kар-
ловачке гимназије, издата у Ср. Карловци-
ма. 5261

Танасић Наташа, Нови Сад, Париске ко-
муне 8/64., индекс бр. 500/2000 издат у Но-
вом Саду. 5262

Лазар Елек, Степановићево, Иве Лола 
Рибара 1., сведочанство VII. разреда ОШ 
„Алекса Шантић” издат у Степановићеву. 
5263

Гргуревић Сандра, Нови Сад, Беле њиве 
4., радна књижица издата у Новом Саду. 
5264

Кошутић Милан, Нови Сад, Бул. Осло-
бођења 66/25., радна књижица издата у 
Загребу. 5265

Шабић Вања, Нови Сад, Стевана Вуко-
мановића Чике 14., диплома Медицинске 
школе издата у Новом Саду. 5266

Мандић Јована, Шајкаш, Никола Тесле 
27., сведочанство VI. разреда техничке 
школе „Милева Марић А.” издата у Новом 
Саду. 5267

Силвана Бастах, Кулпин, Фрушкогорска 
4., радна књижица издата у Новом Саду. 
5268

Костић Милена, Нови Сад, Уроша Пре-
дића 16., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5269

Алексић Стеван, Ковиљ, Ада 53., ђачка 
књижица ОШ „Лаза Костић” издата у Ко-
виљу. 5270

Стеван Михалић, Ср. Карловци, Јована 
Живановића 10., сведочанства V, VI, VII 
разреда ОШ „23. октобра”, издата у Ср. 
Карловцима. 5271

Сара Балабан, Ср. Карловци, Карловач-
ких ђака 100., сведочанство VI разреда ОШ 
„23 октобра” издатo у Ср. Карловцима. 
5272

Заклан Душан, Ср. Карловци, Браће 
Анђелића 41., диплома гимназије „Исидора 
Секулић”, издата у Новом Саду. 5273

Дарко Стојшин, Нови Сад, Краљевића 
Марка 8/19., сведочанствa oд V дo VIII, раз-
реда ОШ „Петефи Шандор” издата у Новом 
Саду. 5274

Аџић Бојана, Ветерник, Миливоја 
Живковића 48., индекс  бр. 31/10 ЗУ, издат у 
Новом Саду. 5275

Зорић Никола, Нови Сад, Козачинског 1., 
сведочанство и диплома средње техничке 
школе „Јован Вукановић”, издати у Новом 
Саду. 5276
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Редни број Предмет Страна

С А Д Р Ж А Ј

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

581. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допу-
нама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи.

 Исправка
 Мали огласи
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