
320.

În baza articolului 30, alineatul 1, punctul 5 şi articolului 35, ali-
neatul 1 din Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Pro-
vinciei Autonome Voivodina  (‚’Buletinul oficial al P.A.V.’’, numărul 
4/2010), articolului 36, alineatul 6 din Legea privind datoria publică  
(„Monitorul oficial al R.S.”, nr. 61/2005, 107/2009, 78/2011) din Ho-
tărârii Adunării Provinciei privind demararea şi modul de desfăşu-
rare a procedurii de emitere a hârtiilor de valoare pe termen lung în 
vederea consolidării potenţialului financiar al Băncii de Dezvoltare a 
Voivodinei („Buletinul oficial al P.A.V.’’, numărul 3/2012), Acordului 
privind stabilirea drepturilor şi obligaţiilor reciproce dintre Provincia 
Autonomă Voivodina şi Agenţia de asigurare a depozitului, pe de o 
parte, şi Banca de Dezvoltare a Voivodinei s.a. Novi Sad, pe de altă 
parte, numărul 210/2012 din 25.04.2012 şi articolul 1 din Anexa I 
Acordul privind stabilirea drepturilor şi obligaţiilor reciproce dintre 
Provincia Autonomă Voivodina şi Agenţia de asigurare a depozitului, 
pe de o parte, şi Banca de Dezvoltare a Voivodinei s.a. Novi Sad, pe de 
altă parte, stabilite prin Concluziile Guvernului Provinciei Autonome 
Voivodina, numărul: 422-6/2013 din 06.02.2013, Guvernul Provinciei 
Autonome Voivodina, la şedinţa ţinută pe data de  4 aprilie 2013,  a  a 
d o p t a t  

H O T Ă R Â R E A 
DE COMPLETARE A HOTĂRÂRII 

PRIVIND EMITEREA HÂRTIILOR DE VALOARE
 PE TERMEN LUNG

1. În Hotărârea privind emiterea hârtiilor de valoare pe termen 
lung, Numărul: 422-12/2012 din 4 iunie 2012 („Buletinul oficial al 
P.A.V.”, numerele: 17/2012 şi 20/2012-rectificare) la punctul 10, după 
cuvintele: „titularilor legali” se şterge punctul şi se adaugă virgulă şi 
cuvintele: „iar după nevoie transmiterea titlului de proprietate se poate 
efectua şi după aceea”.

2. Prezente hotărâre intră în vigoare ziua următoare de la data pu-
blicării în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA  

Numărul: 422-10/2013
Novi Sad, 4 aprilie 2013

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului P.A. Voivodina

s.s. Prof. dr. Dragoslav Petrović

321.

În baza articolului 30, alineatul 1, punctul 5 şi articolelor 33 şi 35, 
alineatul 1 din Hotărârae Adunării Provinciei privind Guvernul Pro-
vinciei Autonome Voivodina  (‚’Buletinul oficial al P.A.V.’’, numărul 
4/10), articolului 36, alineatul 6 din Legea privind datoria publică  
(„Monitorul oficial al R.S.”, nr. 61/05, 107/09 şi 78/11), articolelor 4, 5 
şi 6 din Hotărârea  Adunării Provinciei privind demararea şi modul de 
desfăşurare a procedurii de emitere a hârtiilor de valoare pe termen 

lung („‚Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 4/13) raportat la articolul 
8 din   Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Au-
tonome Voivodina  pentru anul 2013 („Buletinul oficial al P.A.V.”, nu-
mărul 39/12) şi Acordului privind emiterea hârtiilor de valoare pe ter-
men lung  încheiat pe data de 5 aprilie 2013, dintre Republica Serbia, 
Provincia Autonomă Voivodina şi Banca de Dezvoltare a Voivodinei 
s.a. Novi Sad, Guvernul Provinciei Autonome Voivodina, la şedinţa 
ţinută pe data de  5 aprilie 2013,  a  a d o p t a t  

H O T Ă R Â R E A
PRIVIND EMITEREA HÂRTIILOR DE VALOARE PE 

TERMEN LUNG   

1. Provincia Autonomă Voivodina emite hârtii de valoare pe termen 
lung -  obligaţiuni  pe termen lung în vederea asigurării stabilităţii 
financiare. 

2. Elementele fundamentale ale hârtiilor de valoare pe termen lung, 
prevăzute la punctul 1 al prezentei hotărâri sunt:

Еmitent Provincia Autonomă  Voivodina

Cuantumul  
еmisiunii

4.970.320.000,00 dinari 
echivalent în euro la data emiterii

Valoarea nominală 1000 euro pe bucată

Data emiterii 6 aprilie  2013

Data scadenţei 6 aprilie 2018

Cupon 7,00% la nivel anual

Felul obligaţiunii Obligaţiune amortizată cu cupon fix

3. Hârtiile de valoare pe termen lung se emit în formă nemateriali-
zată şi se înregistrează în Registrul central, depoul şi cliringul hârtii-
lor de valoare. s.a. Beograd (în continuare: Registrul central).

4.  Hârtiile de valoare pe termen lung sunt nominale.

5. Preţul hârtiilor de valoare pe termen lung se stabileşte sub formă 
de, cupon, cu plată smestrală a cuponului şi cu amortizarea semestra-
lă a datoriei principale, cu dobânda aferentă. Data scadenţei anuităţii 
este 6 octombrie 2013, 6 aprilie 2014, 6 octombrie 2014, 6 aprilie 2015, 
6 octombrie 2015, 6 aprilie 2016, 6 octombrie 2016, 6 aprilie 2017, 6 
octombrie 2017, 6 aprilie 2018. Dacă data scadenţei obligaţiunii este 
în zi nelucrătoare, plata bonurilor ajunse la scadenţă se va realiza în 
următoarea zi lucrătoare.  

Preţul obligaţiunilor pe bucată, la data  emiterii, care se suprapune 
cu data plăţii cuponului, se stabileşte în baza următoarei formule: 

„Buletinul oficial al P.A.V”. apare după 
necesităţi în cinci limbi : sârbă, maghiară, 

slovacă, romănă şi ruteană. 
 -Manuscrisele nu se restituie:
-Anunţurile în baza tarifului
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Legenda:

Prteţul cuponului titlului de valoare, cu dobânda 
aferentă pe bucată  P

t Numărul curent al perioadei de calcul  t

K Valoarea nominală a obligaţiunii pe bucată 1.000

Ot

Restul valorii nominale pe bucată, la începutul 
perioadei  t de plată a anuităţii, care se obţine după 

formula 
Ot = К*(1-v/N), respectiv când din valoarea 

nominală a bonului de tezaur pe bucată se extrage 
suma de plată pe bucată, care a rămas surplus până la 
perioda t pentru care se calculează anuitatea, cu care 

ocazie: 

Оt

v Numărul perioadelor care au trecut până la perioada  
t , pentru care se calculează anuitatea. v

b

O parte a valorii nominale pe bucată, care se plăteşte 
în sume egale de la emiterea obligaţiunilor până la 

scadenţa, şi se calculează în baza formulei:
b = K/N.

100

r Cota anuală până la scadenţă  r %

Rt Cota anuală de cupon  7,00%

m Numărul perioadelor de plată a cupoanelor în cursul 
anului   2

n
Numărul restului perioadelor de plată a anuităţilor, 
până la scadenţă, se obţine în baza formulei:  n = 

N - v
n

N Numărul total al perioadei de plată a anuităţii de la 
emiterea obligaţiunilor 10

Pentru fiecare zi următoare preţul obligaţiunii pe bucată, se calcu-
lează în baza următoarei formule:  

Legenda:

w

Ponderea care se obţine în baza următoarei formule:  

w= numărul zilelor de la data egalării conturilor până la 
data următoarei plăţi a cuponului

  numărul zilelor între două date de plată a cuponului

w

6. Exemplul indicativ al planului amortizat de plată a hârtiilor de 
valoare pe termen lung, este prezentat în Anexa prezentei hotărâri.

7. Transmiterea titlului de proprietate asupra hârtiilor de valoare pe 
termen lung se face pe data înscrierii hârtiilor de valoare pe termen 
lung pe conturile corespunzătoare ale hârtiilor de valoare, la Registrul 
central, iar după nevoie transmiterea titlului de proprietate se poate 
efectua şi după aceea.

8. Prezenta hotărâre intră în vigoare din ziua următoare publicării 
ei în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA  

Numărul: 422-12/2013
Novi Sad, 5 aprilie 2013

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului P.A. Voivodina

s.s. Prof. dr. Dragoslav Petrović

ANEXĂ

Planul amortizat de plată se stabileşte astfel ca în fiecare perioadă 
să se plătească anuităţile care sunt alcătuite din părţi egale ale valorii 
nominale şi cuponul, care se calculează prin rata fixă la partea neplă-
tită a valorii nominale după plata periodică a părţilor egale din datoria 
principală. 

Exemplul indicativ al planului de amortizare a plăţii este prezentat 
în tabelul:   

Data Restul datoriei la 
sfârşitul perioadei 

Plata 
periodică 
a valorii 
nominale 

Cuponul  
dobânzii Аnuitate

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

TOTAL 1.000,00 192,50 1.192,50

* Exemplul indicativ al planului de amortizare a plăţii obligaţiuni-
lor cu cuponul fix de 7,00% 

322.

În baza articolului 30 punctul 14 şi art. 33 şi 35 din Hotărârea Adu-
nării Provinciei privind Guvernul Provinciei Autonome Voivodina 
(«Buletinul oficial al P.A.V.», numărul 4/10), raportat la articolele 18 
alineatul 6 şi 25 alineatul 1 din Legea privind proprietatea publică 
(«Monitorul oficial al RS», numărul 72/11), Guvernul Provinciei Auto-
nome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 3 aprilie 2013, a adoptat

HOTĂRÂREA
PRIVIND TRANSFERUL SPRE FOLOSIRE A OBIECTIVELOR 

ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A PROVINCIEI AUTONOME 
VOIVODINA INSTITUŢIEI – CENTRULUI PENTRU 
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ –TEHNOLOGICĂ A 

VOIVODINEI, BANOŠTOR

Articolul 1

 Provincia Autonomă Voivodina, în calitate de fondator şi titular al 
dreptului de proprietate publică, transferă spre folosire Instituţiei – 
Centrului pentru Dezvoltarea Economică – Tehnologică a Voivodi-
nei, la potesul Andrevlje/Kapela, localitatea Banoštor, C.C. Banoštor, 
obiectivele în proprietatea publică a Provinciei Autonome Voivodina, 
înscrise în foaia imobilului numărul 1586, şi anume:

1. edificiul hotelier, cu suprafaţa totală de 985 m2, construit pe 
parcela cadastrală numărul 1110/2, C.C. Banoštor şi

2. clădirea anexă, suprafaţa totală de 30 m2, construită pe parcela 
cadastrală numărul 1120/3, C.C. Banoštor.

Articolul 2

 Instituţia – Centrul pentru Dezvoltarea Economică –Tehnologică a 
Voivodinei, Banoštor, va face înscrierea dreptului de folosire asupra 
obiectivelor prevăzute la articolul 1 din prezenta hotărâre, în cărţile 
funciare privind imobilele şi drepturile asupra lor, în conformitate cu 
legea prin care se stipulează înscrierea dreptului asupra imobilelor.
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Articolul 3

 Prezenta hotărâre intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în 
«Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina».

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Numărul: 46-46/2013
Novi Sad, 3 aprilie 2013

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului P.A. Voivodina

s.s. prof.dr. Dragoslav Petrović

323.

 În baza articolului 30 punctul 9 şi articolului 35 alineatul 4 din Ho-
tărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provinciei Autonome 
Voivodina («Buletinul oficial al P.A.V.», numărul:4/2010) şi articolului 
39 din Hotărârea Adunării Provinciei privind administraţia provinci-
ală («Buletinul oficial al P.A.V.», numerele: 40/12-text definitiv) Gu-
vernul Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 3 
aprilie 2013,  a  adoptat

D E C I Z I A

I

DRAGO ĐOKIĆ, se numeşte secretar provincial adjunct pentru 
economie, ocuparea forţei de muncă şi egalitatea de şanse, pe o peri-
oadă de patru ani.

II

 Prezenta decizie se va publica în «Buletinul oficial al Provinciei Au-
tonome Voivodina».

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Numărul: 02-80/2013
Novi Sad, 3 aprilie 2013

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului P.A. Voivodina

s.s.  prof. dr. Dragoslav Petrović

324.

În baza articolului 30 punctul 9 şi articolului 35 alineatul 4 din Ho-
tărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provinciei Autonome 
Voivodina («Buletinul oficial al P.A.V.», numărul:4/2010) şi articolului 
39 din Hotărârea Adunării Provinciei privind administraţia provinci-
ală («Buletinul oficial al P.A.V.», numerele: 40/12-text definitiv) Gu-
vernul Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 3 
aprilie 2013,  a  adoptat

D E C I Z I A

I

SLAVICA DENIĆ, se numeşte secretar provincial adjunct pentru 
economie, ocuparea forţei de muncă şi egalitatea de şanse, pe o peri-
oadă de patru ani.

II

 Prezenta decizie se va publica în «Buletinul oficial al Provinciei Au-
tonome Voivodina».

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Numărul: 02-79/2013
Novi Sad, 3 aprilie 2013

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului P.A. Voivodina

s.s.  prof. dr. Dragoslav Petrović

325.

În baza articolului 20 alineatul 1 punctul 1 din Hotărârea Adunării 
Provinciei privind Întreprinderea Publică «Vojvodinašume» («Bule-
tinul oficial al P.A.V.», numărul 4/13) şi art. 33 şi 35 alineatul 4 din 
Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provinciei Autono-
me Voivodina («Buletinul oficial al P.A.V.», numărul 4/10), Guvernul 
Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 3 aprilie 
2013,  a adoptat

D E C I Z I A

I

Se avizează Statutul ÎP «Vojvodinašume» Petrovaradin, pe care l-a 
adoptat Consiliul de Administraţie al ÎP «Vojvodinašume», Petrovara-
din, în şedinţa ţinută pe data de 15.03.2013.

II

Prezenta decizie va fi publicată în «Buletinul oficial al Provinciei 
Autonome Voivodina».

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Numărul: 023-29/2013
Novi Sad, 3 aprilie 2013

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului P.A. Voivodina

s.s. prof. dr. Dragoslav Petrović

326.

În baza articolului 21 alineatul 1 punctul 1 din Hotărârea Adună-
rii Provinciei privind Întreprinderea Publică pentru Economia Apelor 
„Vode Vojvodine” («Buletinul oficial al P.A.V.», numărul 4/13) şi art. 
33 şi 35 alineatul 4 din Hotărârea Adunării Provinciei privind Gu-
vernul Provinciei Autonome Voivodina («Buletinul oficial al P.A.V.», 
numărul 4/10), Guvernul Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa 
ţinută pe data de 3 aprilie 2013,  a adoptat

D E C I Z I A

I

Se avizează Statutul ÎPEA «Vode Vojvodine», Novi Sad, pe care l-a 
adoptat Consiliul de Administraţie al ÎPEA «Vode Vojvodine», Novi 
Sad, în şedinţa ţinută pe data de 15.03.2013.

II

 Prezenta decizie va fi publicată în «Buletinul oficial al Provinciei 
Autonome Voivodina».

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Numărul: 023-28/2013
Novi Sad, 3 aprilie 2013

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului P.A. Voivodina

s.s. prof. dr. Dragoslav Petrović

327.

În baza articolului 1 din Hotărârea Adunării Provinciei privind 
transferul drepturilor de fondator asupra instituţiilor culturale pe care 
le-a înfiinţat Provincia Autonomă Voivodina asupra Guvernului Pro-
vinciei Autonome Voivodina («Buletinul oficial al P.A.V.», numărul 
18/10) şi articolului 30 punctul 13 şi articolelor 33 şi 35 alineatul 4 din 
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Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provinciei Autono-
me Voivodina («Buletinul oficial al P.A.V.», numărul 4/10), Guvernul 
Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 3 aprilie 
2013,  a  adoptat 

D E C I Z I A

I

 S e  d e s t i t u i e  din funcţie membrul Consiliului de Administraţie 
al Muzeului de Artă Contemporană a Voivodinei din Novi Sad:

 -Sanja Kojić Mladenov, custode.

II

Prezenta decizie va fi publicată în „Buletinul oficial al Provinciei 
Autonome Voivodina”.

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Numărul: 022-292/2013
Novi Sad, 3 aprilie 2013

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului P.A. Voivodina

s.s. Prof. dr. Dragoslav Petrović

328.

În baza articolului 1 din Hotărârea Adunării Provinciei privind 
transferul drepturilor de fondator asupra instituţiilor culturale pe care 
le-a înfiinţat Provincia Autonomă Voivodina asupra Guvernului Pro-
vinciei Autonome Voivodina («Buletinul oficial al P.A.V.», numărul 
18/10) şi articolului 30 punctul 13 şi articolelor 33 şi 35 alineatul 4 din 
Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provinciei Autono-
me Voivodina («Buletinul oficial al P.A.V.», numărul 4/10), Guvernul 
Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 3 aprilie 
2013,  a  adoptat 

D E C I Z I A

I

 S e  n u m e ş t e   membrul Consiliului de Administraţie al Muzeului 
de Artă Contemporană a Voivodinei din Novi Sad, până la expirarea 
mandatului Consiliului de Administraţie:

 -Mirijana Dušić Lazić, designerul  Muzeului de Artă Contem-
porană a Voivodinei.

II

Prezenta decizie va fi publicată în „Buletinul oficial al Provinciei 
Autonome Voivodina”.

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Numărul: 022-295/2013
Novi Sad, 3 aprilie 2013

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului P.A. Voivodina

s.s. Prof. dr. Dragoslav Petrović

329.

 În baza articolului 39 din Hotărârea Adunării Provinciei privind 
Adunarea Provinciei Autonome Voivodina («Buletinul oficial al 
P.A.V.», nr. 5/10, 8/10-rectif. şi 21/10), Comitetul pentru Problemele 
Administrative şi Mandate al Adunării Provinciei Autonome Voivodi-
na, în şedinţa ţinută pe data de 28 martie 2013, a adoptat

HOTĂRÂREA 
DE COMPLETARE A HOTĂRÂRII PRIVIND 

DEPUTAŢII LA MUNCĂ PERMANENTĂ
 ÎN ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME

 VOIVODINA

Articolul 1

 În Hotărârea privind deputaţii la muncă permanentă în Adunarea 
Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 
22/2012, 28/2012, 32/2012 şi 1/2013), la articolul 1 alineatul 1, se adau-
gă liniuţa:

 „- Dr. Života Lazarević, locţiitor al preşedintelui
  Consiliului Comunităţilor Naţionale;»

La articolul 1 alineatul 2, se adaugă liniuţele:

 «- Slavko Rac,
 - Neđeljko Konjokrad»

Articolul 2

Prezenta decizie va fi publicată în «Buletinul oficial al Provinciei 
Autonome Voivodina».

COMITETUL PENTRU PROBLEMELE ADMINISTRATIVE 
ŞI MANDATE AL ADUNĂRII PROVINCIEI AUTONOME 

VOIVODINA

01 Numărul: 020-36/12
Novi Sad, 28 martie 2013

PREŞEDINTELE COMITETULUI
s.s. Miloš Gagić

330.

În baza articolului 3 din Hotărârea privind repartizarea mijloacelor 
bugetare ale Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Administraţie 
şi Comunităţile Naţionale pentru dotaţii organizaţiilor comunităţilor 
etnice („Monitorul oficial al P.A.V.” numărul: 5/2006), Secretariatul 
Provincial pentru Educaţie, Administraţie şi Comunităţile Naţionale, 
p u b l i c ă 

C O N C U R S 
PENTRU COFINANŢAREA PROIECTELOR 

MENITE REALIZĂRII MĂSURILOR AFIRMATIVE
ŞI A PROCESELOR DE INTEGRARE A ROMILOR 

PENTRU CONTINUAREA 
„DECADEI DE INCLUDERE A ROMILOR” 

ÎN ANUL 2013

Concursul se publică pentru cofinanţarea proiectelor menite reali-
zării măsurilor afirmative şi a proceselor de integrare a romilor pentru 
continuarea „Decadei de includere a romilor” în anul 2013.

I. REPARTIZAREA MIJLOACELOR

Concursul se publică pentru cuantumul total de 2.000.000,00 di-
nari.

II CONDIŢIILE CONCURSULUI

Termenul de prezentare a anunţului este 19 aprilie 2013.

· La concurs se pot anunţa în exclusivitate persoanele juridice 
înregistrate – organizaţiile şi asociaţiile  aparţinând comunită-
ţii naţionale rome cu sediul în teritoriul Provinciei Autonome 
Voivodina, a căror activitate se bazează pe păstrarea şi cultiva-
rea identităţii naţionale şi culturale, sau organizaţiile a căror ac-
tivitate are drept scop realizarea  măsurilor afirmative şi a pro-
ceselor de integrare a romilor pentru continuarea „Decadei de 
includere a romilor” în anul 2013.  
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· Nu se vor lua în dezbatere anunţurile care n-au sosit la timp, 
cele incomplete sau completate nereglementar, anunţurile care 
nu sunt prezentate de către persoanele autorizate, precum nici 
anunţurile care nu ţin de obiectul Concursului.

· Nu se vor lua în dezbatere anunţurile prezentate de către apli-
canţii cărora le-au fost alocate mijloace în baza concursurilor 
precedente ale Secretariatului şi nu şi-au îndeplinit obligaţiile 
preluate conform acestor concursuri, sau nu au solicitat Secre-
tariatului la timp, până la expirarea termenului de anunţ la pre-
zentul concurs, prelungirea termenului de realizare a mijloace-
lor alocate în baza concursurilor precedente ale Secretariatului;

· Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Administraţie şi Co-
munităţile Naţionale îşi reţine dreptul de a cere de la semnata-
rul anunţului, după necesitate, documentaţia şi informaţiile su-
plimentare sau de a ieşi la faţa locului, respectiv de a stabili, 
pentru alocarea mijloacelor, îndeplinirea condiţiilor suplimen-
tare;

· Secretariatul nu este obligat să-şi justifice hotărârile;
· Împotriva acestor hotărâri discreţionale ale Secretariatului nu 

este permisă calea juridică de atac;
· Anunţurile şi documentaţia anexată nu se restituie semnatari-

lor.

III MODUL DE APLICARE

· Anunţurile se prezintă în exclusivitate pe formularele de con-
curs ale Secretariatului. Documentaţia completă a concursului, 
cu îndrumările şi regulile concursului, se poate prelua începând 
cu ziua de 1 aprilie 2013, în încăperile Secretariatului sau pe 
adresa web www.puma.vojvodina.gov.rs

· Anexat anunţului, obligatoriu se prezintă:

1.  Actul constatator privind înregistrarea organizaţiei;
2.  Adeverinţa privind codul fiscal de identificare;
3.  Dovada privind  contul deschis la bancă.

· Anunţurile la concurs se prezintă în limba sârbă sau în limba 
minorităţilor naţionale care este în uz oficial în Provincia Au-
tonomă Voivodina;

· Anunţurile se prezintă personal şi se predau la registratura or-
ganelor provinciale ale administraţiei din Novi Sad (edificiul 
Guvernului P.A.V.) sau se trimit prin poştă pe adresa: 

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, 
Administraţie şi Comunităţile Naţionale

21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16. 

PENTRU CONCURSUL „DECADA ROMILOR 2013”

Rezultatele concursului se publică pe adresa web oficială a Secre-
tariatului.

Secretar provincial
s.s. mr. Deli  Andor

331.

CONCURS
PENTRU COFINANŢAREA ORGANIZĂRII 
SAU PARTICIPĂRII LA MANIFESTAŢIILE 

SPORTIVE DE INTERES PENTRU
 P.A. VOIVODINA

Concursul este menit organizaţiilor sportive din teritoriul P.A. Voi-
vodina, care organizează sau participă la manifestaţiile sportive de 
interes pentru Provincia Autonomă voivodina şi îndeplinesc următoa-
rele condiţii:

1. să fie înregistrată pentru efectuarea activităţilor sportive în con-
formitate cu Legea;

2. semnatarul să-şi aibă sediul în teritoriul P.A. Voivodina;
3. manifestaţia sportivă pentru organizarea căreia se solicită mij-

loace, să se ţină în teritoriul P.A. Voivodina.

La evaluarea proiectelor se va ţine cont în special de îndeplinirea 
următoarelor criterii:

1. manifestaţia sportivă să fie de interes pentru P.A. Voivodina sau 
de importanţă regională mai largă;

2. manifestaţia sportivă să aibă tradiţie şi influenţă importantă 
asupra dezvoltării sportului în P.A. Voivodina;

3. să fie în conformitate cu legea, actele generale ale organizaţiei 
şi regulile sportive ale uniunii dintr-un anumit domeniu al spor-
tului.

Cuantumul total al mijloacelor la concurs este de 15.000.000,00 
(cincisprezecemilioane) dinari.

Termenul de prezentare a anunţurilor este de 8 ZILE de la data pu-
blicării Concursului.

Anunţurile la concurs se completează în exclusivitate pe formularul 
publicat pe site-ul internet al Secretariatului: www.sio.vojvodina.gov.
rs şi se remit pe adresa: Secretariatul Provincial pentru Sport şi Tine-
ret, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sau direct la registra-
tura organelor provinciale.

Cererile se taxează conform tarifului în vigoare la data prezentării 
cererii.
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C U P R I N S

Nr. c.  Tema Pagina

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA  

320. Hotărârea de completare a hotărârii privind emiterea 
hârtiilor de valoare pe termen lung;

321. Hotărâreaprivind emiterea hârtiilor de valoare pe ter-
men lung;

322. Hotărârea privind transferul spre folosire a obiectivelor 
în proprietatea publică a Provinciei Autonome Voivo-
dina Instituţiei – Centrului pentru Dezvoltarea Econo-
mică –Tehnologică a Voivodinei, Banoštor;

323. Decizia privind numirea secretarului provincial adjunct 
pentru economie, ocuparea forţei de muncă şi egalita-
tea de şanse;

324. Decizia privind numirea secretarului provincial adjunct 
pentru economie, ocuparea forţei de muncă şi egalita-
tea de şanse;

325. Decizia privind avizarea Statutului ÎP «Vojvodinašu-
me» Petrovaradin;

326. Decizia privind avizarea Statutului ÎPEA «Vode Vojvo-
dine», Novi Sad;

327. Decizia privind destituirea membrului Consiliului de 
Administraţie al Muzeului de Artă Contemporană a 
Voivodinei din Novi Sad;

328. Decizia privind numirea membrului Consiliului de Ad-
ministraţie al Muzeului de Artă Contemporană a Voi-
vodinei din Novi Sad.

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA  
- COMITETUL PENTRU PROBLEMELE 

ADMINISTRATIVE ŞI MANDATE

329. Hotărârea de completare a hotărârii privind deputaţii la 
muncă permanentă în Adunarea Provinciei Autonome 
Voivodina.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAŢIE, 
ADMINISTRAŢIE ŞI COMUNITĂŢILE NAŢIONALE

330. Concurs  pentru cofinanţarea proiectelor menite reali-
zării măsurilor afirmative şi a proceselor de integrare a 
romilor pentru continuarea „Decadei de includere a ro-
milor” în anul 2013.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ŞI 
TINERET

331. Concurs pentru cofinanţarea organizării sau participă-
rii la manifestaţiile sportive de interes pentru P.A. Voi-
vodina.
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