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320.

На основу члана 30. став 1. тачка 5. и члана 35. став 1. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војвoдине (''Службени лист АПВ'', број 4/2010), члана 36. став 
6. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, број: 61/2005, 
107/2009 и 78/2011), Покрајинске скупштинске одлуке о покре-
тању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хар-
тија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне 
банке Војводине („Службени лист АПВ", број 3/2012), Споразу-
ма о утврђивању међусобних права и обавеза између Аутономне 
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 и члана 1. Анекса I Споразума 
о утврђивању међусобних права и обавеза између Аутономне 
Покрајине Војводине и Агенције за осигурање депозита, са једне 
стране и Развојне банке Војводине, са друге стране, утврђеног 
Закључцима Владе Аутономнe Покрајине Војводине, број: 
422-6/2013 од 06.02.2013. године, Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 4. априла 2013. године, д о н е - 
л а   је 

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ

 О ЕМИСИЈИ ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА
 ОД ВРЕДНОСТИ

1. У Одлуци о емисији дугорочних хартија од вредности, Број: 
422-12/2012 од 4. јуна 2012. године („Службени лист АПВ“, 
број: 17/2012 и 20/2012-исправ.) у тачки 10. после речи: „има-
лаца” брише се тачка и додаје се запета и речи: „а по потреби 
пренос власништва може се вршити и након тога.” 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводи-
не”.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 422-10/2013
Нови Сад, 4. април 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

321.

На основу члана 30. став 1. тачка 5. и чл. 33. и 35. став 1. Пок-
рајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војвoдине (''Службени лист АПВ'', брoj 4/10), члана 36. став 6. 
Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, брoj: 61/05, 107/09 
и 78/11), члана 4, 5. и 6. Покрајинске скупштинске одлуке о пок-
ретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем 
дугорочних хартија од вредности („Службени лист АПВ", број 
4/13) а у вези са чланом 8. Покрајинске скупштине одлуке о буџе-

ту Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени 
лист АПВ”, број 39/12) и Уговором о емисији дугорочних хартија 
од вредности закљученог дана 05. априла 2013. године, између Ре-
публике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Развојне бан-
ке Војводине а.д. Нови Сад, Влада Аутономне Покрајине Војводи-
не, на седници одржаној 5. априла 2013. године,  д о н е л а  је

О Д Л У К У
О ЕМИСИЈИ ДУГОРОЧНИХ
 ХАРТИЈА  ОД ВРЕДНОСТИ

1. Аутономнa Покрајинa Војводине емитује дугорочне хартије 
од вредности -  дугорочне обвезнице ради обезбеђивања фи-
нансијске стабилности.

2. Основни елементи дугорочних хартија од вредности из та-
чке 1. ове одлуке су:

Емитент Аутономна Покрајина Војводина

Износ емисије
4.970.320.000,00 динара 
у евро противвредности  
на дан емисије

Номинална вредност 1.000  евра по комаду

Датум емитовања 06. април 2013. године

Датум доспећа 06. април 2018. године

Купон 7,00 % на годишњем нивоу

Врста обвезнице Амортизациона обвезница са фиксним 
купоном

3. Дугорочне хартије од вредности емитују се у нематеријали-
зованом облику и региструју код Централног регистра, де-
поа и клиринга хартија од вредности а.д. Београд (у даљем 
тексту: Централни регистар).

4. Дугорочне хартије од вредности гласе на име.

5. Цена дугорочних хартија од вредности утврђује се у форми 
купонских обвезница са полугодишњом исплатом купона и 
једнаком полугодишњом амортизацијом главнице. Датуми 
доспећа ануитета су 6. октобар 2013. године, 6. април 2014. 
године, 6. октобар 2014. Године, 6. април 2015. године, 6. ок-
тобар 2015. године, 6. април 2016. године, 6. октобар 2016. го-
дине, 6. април 2017. године, 6. октобар 2017. године и 6. април 
2018. године. Уколико датум доспећа хартија од вредности 
падне у нерадан дан, исплата доспелих дугорочних хартија 
од вредности ће се обавити првог наредног радног дана.

Цена обвезнице по комаду на дан емисије који се поклапа са 
даном исплате купона утврђује се по следећој формули:
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* Индикативни пример амортизационионог плана отплате обвезнице са фиксним купоном од 7,00%

Легенда:

P Цена купонске обвезнице са припадајућом каматом по комаду P

t Редни број обрачунског периода t

K Номинална вредност обвезнице по комаду 1.000

Ot
Остатак номиналне вредности по комаду на почетку t-тог периода исплате ануитета, који се добија по формули.
Ot = К*(1-v/N), односно када се од номиналне вредности обвезнице по комаду одузме сума  
отплата по комаду који је протекао до периода t за који се обрачунава ануитет, при чему је:

Оt

v Број периода који је протекао до периода t , за који се обрачунава ануитет. v

b Део номиналне вредности по комаду који се у једнаким износима исплаћује од емисије обвезнице  
до доспећа и рачуна се по формули: b = K/N. 100

r Захтевана годишња стопа приноса до доспећа r %

Rt Годишња купонска стопа 7,00%

m Број периода исплате купона у току године 2

n Број преосталих периода исплате ануитета до доспећа,  добија се по формули: n = N - v n

N Укупан број периода исплате ануитета од емисије обвезнице 10

На сваки други дан цена обвезнице по комаду израчунава се по следећој формули:

Легенда:

w

Пондер који се добија по следећој формули:

w = 
w

Датум Остатак дуга на крају периода Периодична исплата номиналне вредности Каматни купон Ануитет

06.04.2013 1.000,00

06.10.2013 900,00 100,00 35,00 135,00

06.04.2014 800,00 100,00 31,50 131,50

06.10.2014 700,00 100,00 28,00 128,00

06.04.2015 600,00 100,00 24,50 124,50

06.10.2015 500,00 100,00 21,00 121,00

06.04.2016 400,00 100,00 17,50 117,50

06.10.2016 300,00 100,00 14,00 114,00

06.04.2017 200,00 100,00 10,50 110,50

06.10.2017 100,00 100,00 7,00 107,00

06.04.2018 0,00 100,00 3,50 103,50

УКУПНО 1.000,00 192,50 1.192,50

6. Индикативни пример амортизационионог плана отплате 
дугорочних хартија од вредности, дат је у Прилогу ове од-
луке. 

7. Пренос власништва на дугорочним хартијама од вредности 
врши се на дан уписа дугорочних хартија од вредности на 
одговарајуће рачуне хартија од вредности који се воде код 
Централног регистра, а по потреби пренос власништва може 
се вршити и након тогa.

8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводи-
не”.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 422-12/2013
Нови Сад, 5. април 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

ПРИЛОГ

Амортизациони план отплате утврђује се на начин да се у сва-
ком периоду исплаћују ануитети који се састоје од једнаких дело-
ва номиналне вредности и купона, при чему се купон обрачунава 
применом фиксне каматне стопе на неотплаћени део номиналне 
вредности након периодичне исплате једнаких делова главнице.  

broj dana od datuma saldiranja do datuma sledeće isplate kupona
broj dana između dva datuma isplate kupona
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322.

На основу члана 30. тачка 14. и чл. 33. и 35. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чл. 18. став 6. и 
25. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 
број 72/11), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 3. априла 2013. године,  д о н е л а  је

О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

 УСТАНОВИ - ЦЕНТАР 
ЗА ПРИВРЕДНО - ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ВОЈВОДИНЕ,

 БАНОШТОР 

Члан 1.

Аутономна Покрајина Војводина, у својству оснивача и носио-
ца права јавне својине, преноси на коришћење Установи – Центар 
за привредно-технолошки развој Војводине, на потесу Андревље/
Капела, насељено место Баноштор, К.О. Баноштор, објекте у јав-
ној својини Аутономне Покрајине Војводине, уписане у лист не-
покретности број 1586 и то:

1. зграду угоститељства, укупне површине 985 м2, изграђену 
на катастарској парцели број 1110/2, К.О. Баноштор и 

2. помоћну зграду, укупне површине  30 м2,  изграђену на 
катастарској парцели број 1120/3, К.О. Баноштор. 

Члан 2.

Установа – Центар за привредно-технолошки развој Војводи-
не, Баноштор, извршиће упис права коришћења на објектима из 
члана 1. ове одлуке, у јавне књиге о непокретностима и правима 
на њима, у складу са законом којим се уређује упис права на не-
покретностима.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“. 

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 46-46/2013
Нови Сад, 3. април 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

323.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист 
АПВ", број 40/12-пречишћен текст), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 3. априла 2013. године,  д о н е- 
л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

СЛАВИЦА ДЕНИЋ   п о с т а в љ а   се за помоћника покрајин-
ског секретара за привреду, запошљавање и равноправност поло-
ва, на период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-79/2013
Нови Сад, 3. април 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

324.

На основу члана 30. тачка 9. и члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, број 4/10) и члана 39. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист 
АПВ", број 40/12-пречишћен текст), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 3. априла 2013. године,  д о н е- 
л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДРАГО ЂОКИЋ   п о с т а в љ а   се за помоћника покрајинског 
секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова, на 
период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-80/2013
Нови Сад, 3. април 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

325.

На основу члана  20. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске 
одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист 
АПВ“, број 4/13) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 3. априла 2013. године,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Статут ЈП „Војводинашуме“, Петровара-
дин, који је усвојио Управни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петро-
варадин, на седници одржаној 15. 03. 2013. године.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-29/2013
Нови Сад, 3. април 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

326.

На основу члана  21. став 1.  тачка 1. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војво-
дине“ („Службени лист АПВ“, број 4/13) и чл. 33. и  35. став 4. 
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Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 3. априла 2013. годи-
не,  д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Статут ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, 
који је донео Управни одбор ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, на 
седници одржаној 15.03.2013. године.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-28/2013 
Нови Сад, 3. април 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

327.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске oдлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ», брoj 18/10) и члана 30. тач-
ка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 3. априла 2013. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Р а з р е ш а в а  се дужности члан Управног одбора Музеја са-
времене уметности Војводине у Новом Саду:

- Сања Којић Младенов, кустос.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-292/2013
Нови Сад, 3. април 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

328.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ», број 18/10) и члана 30. тач-
ка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
одржаној 3. априла 2013. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

I

И м е н у ј е  се члан Управног одбора Музеја савремене умет-
ности Војводине у Новом Саду, до истека мандата Управном 
одбору:

- Мирјана Душић Лазић, дизајнер Музеја савремене умет-
ности Војводине.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-295/2013
Нови Сад, 3. април 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

329.

На основу члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о    
Скупштини Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист 
АПВ" број 5/10, 8/10-исп. и 21/10 ) Одбор за административна и 
мандатна питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,  
на седници одржаној 28. марта  2013. године,  донео  је

О Д Л У К У
О   ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ

 О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ 
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

 ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о посланицима на сталном раду у Скупштини Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 22/2012, 
28/2012  32/2012 и 1/2013), у члану 1. став 1 додаје се алинеја:

   
„ - Др Живота Лазаревић, заменик председника Савета на-

ционалних заједница;“   

У члану 1. став 2 додају се алинеје:
 

„  - Славко Рац,
 - Неђељко Коњокрад“

 
Члан 2.

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине".

Одбор за административна и мандатна питања 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине

 

01 Број: 020-36/12
Нови Сад, 28. март 2013. године

Председник  одбора 
Милош Гагић,с.р.

330.

На основу члана 3. Одлуке о додели буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за образовање, управу и национал-
не заједнице за дотације организацијама етничких заједница 
(„Службени лист АПВ“ број: 5/2006), Покрајински секретаријат 
за образовање, управу и националне заједнице расписује
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К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

УСМЕРЕНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈУ АФИРМАТИВНИХ
 МЕРА И ПРОЦЕСА ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА

 ЗА НАСТАВАК „ДЕКАДЕ ИНКЛУЗИЈЕ РОМА“ 
У 2013. ГОДИНИ

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката усмерених 
на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију 
Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2013. години.

I. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује на укупан износ од  2.000.000,00 динара.

II. УСЛОВИ КОНКУРСА

Рок за подношење пријава  19. април 2013. године.
На конкурс се могу пријавити искључиво регистрова-
на правна лица – организације и удружења ромске наци-
оналне заједнице са седиштем на територији Аутономне 
Покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очу-
вању и неговању националног и културног идентитета 
или организације чија је делатност  усмерена  на реализа-
цију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за 
наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2013. години.
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непо-
тпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које 
нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве 
које нису предмет Конкурса. 
Неће се узимати у разматрање пријаве од стране апли-
каната којима су додељена средства по основу претход-
них конкурса Секретаријата, а нису измирили преузете 
обавезе по тим конкурсима или нису благовремено, а до 
истека рока за пријаву по овом конкурсу, затражили од 
Секретаријата продужење рока за реализацију средстава 
добијених по основу ранијих конкурса Секретаријата.
Покрајински секретаријат за образовање, управу и на-
ционалне заједнице задржава право да од подносиоца 
пријаве по потреби затражи додатну документацију и 
информације или изађе на лице места, односно да за до-
делу средстава одреди испуњење додатних услова;
Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;
Против ових одлука Секретаријата не може се уложити 
правни лек;
Пријаве и приложена документација се подносиоцима 
не враћају.

III. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасци-
ма Секретаријата. Комплетна конкурсна документација 
са упутствима и правилима може се преузети од 1. ап-
рила 2013. године у просторијама Секретаријата или на 
web адреси www.puma.vojvodina.gov.rs
Уз пријаву се обавезно подноси :

1. Званичан доказ о регистрацији организације;
2. Потврда о пореском идентификационом броју;
3. Званичан доказ о отвореном рачуну у банци.

Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на 
језику националне мањине који је у службеној употреби 
у Аутономној Покрајини Војводини;

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајин-
ских органа управе у Новом Саду (зграда Владе АПВ) 
или се упућују поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за образовање,   
управу и националне заједнице

21000 Нови Сад
Булевар Михаила Пупина 16. 

ЗА КОНКУРС „ДЕКАДА РОМА 2013“

Резултати конкурса се објављују на званичној web адре-
си Секретаријата.

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor, с.р.

(мр Андор Дели)

331.

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 ИЛИ УЧЕШЋА НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА 
ОД ИНТЕРЕСА ЗА АП ВOЈВОДИНУ

Конкурс је намењен спортским организацијама са територије 
АП Војводине, које организују или учествују на спортским при-
редбма од интереса за Аутономну Покрајину Војводину и ис-
пуњавају следеће услове: 

1. да је регистрована за обављање спортских активности у 
складу са Законом;

2. да подносилац има седиште на територији АП Војводи-
не;

3. да се спортска приредба за чију се организацију траже 
средства, одржава на територији АП Војводине.

Код валоризовања пројекта водиће се посебно рачуна о ис-
пуњености следећих критеријума:

1. да је спортска приредба од интереса за АП Војводину 
или од ширег регионалног значаја;

2. да спортска приредба има традицију и значајан утицај на 
развој спорта у АП Војводини;

3. да је у складу са законом, општим актима организације и 
спортским правилима надлежног гранског савеза у обла-
сти спорта.

Укупан износ средстава на конкурсу износи 15.000.000,00 (пет-
наестмилиона) динара.

Рок подношења пријаве је 8 ДАНА од дана објављивања Кон-
курса.

Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који 
је објављен на Интернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.
gov.rs и достављају се путем поште на адресу: 

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Бул. Ми-
хајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писарници 
покрајинских органа.

Захтеви се таксирају према таксеној тарифи која важи на дан 
подношења захтева.

Покрајински секретаријат 
за спорт и омладину

•
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Редни број Предмет Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

320. Одлука о допуни Одлуке о емисији дугорочних хар-
тија од вредности;

321. Одлука о емисији дугорочних хартија од вредности;
322. Одлука о преносу на коришћење објеката у јавној 

својини Аутономне Покрајине Војводине Установи – 
Центар за привредно-технолошки развој Војводине, 
Баноштор;

323. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за привреду, запошљавање и равноправност 
полова;

324. Решење о постављењу помоћника покрајинског се-
кретара за привреду, запошљавање и равноправност 
полова;

325. Решење о давању сагласности на Статут ЈП „Војводи-
нашуме“, Петроварадин;

326. Решење о давању сагласности на Статут ЈВП „Воде 
Војводине“, Нови Сад;

327. Решење о разрешењу члана Управног одбора Музеја 
савремене уметности Војводине у Новом Саду;

328. Решење о именовању члана Управног одбора Музеја 
савремене уметности Војводине у Новом Саду.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ - ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И 

МАНДАТНА ПИТАЊА

329. Одлука о допунама Одлуке о посланицима на стал-
ном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војво-
дине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

330. Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на 
реализацију афирмативних мера и процеса за ин-
теграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома„ 
у 2013. години.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

331. Конкурс за суфинансирање организације или учешћа 
на спортским приредбама од интереса за АП Војводи-
ну.
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Редни број Предмет Страна

С А Д Р Ж А Ј

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, управу и 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


