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222.

На основу члана 25. став 2. и члана 35. став 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 6. марта 2013. године,
д о н е л а  је

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ

ЗА САРАДЊУ СА ВЛАДОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУРИРАЊА

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Члан 1.

Образује се Радна група за сарадњу са Владом Републике Ср-
бије у поступку реструктурирања Електропривреде Србије (у 
даљем тексту: Радна група), као повремено радно тело Владе 
Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајинска 
влада).

Члан 2.

Задатак Радне групе је унапређење сарадње Покрајинске вла-
де са Владом Републике Србије, ради обезбеђивања заштите ин-
тереса грађана, привреде, електроенергетске инфраструктуре и 
статуса Привредног друштва ‘’Електровојводина’’ Нови Сад, у 
поступку реструктурирања Електропривреде Србије.

Члан 3.

За председника: Нада Радовановић, помоћник 
покрајинског секретара за 
енергетику и минералне си-
ровине

За чланове: Срђан Михајловић, посланик 
у Скупштини АП Војводине

Горан Гонђа, посланик у 
Скупштини АП Војводине

Стојан Тинтор, посланик у 
Скупштини АП Војводине

Проф. др Илија Ћосић, посла-
ник у Скупштини АП Војво-
дине

Иштван Добо, посланик у 
Скупштини АП Војводине

Светлана Селаковић, посла-
ник у Скупштини АП Војво-
дине

Драган Бабић, представник 
Привредног друштва ‘’Елек-
тровојводина’’ Нови Сад

Владимир Плавшић, пред-
ставник Синдикалне органи-
зације Привредног друштва 
‘’Електровојводина’’ Нови 
Сад

Верослав Јанковић, подсекре-
тар у Покрајинском секрета-
ријату за енергетику и мине-
ралне сировине.

Члан 4.

На рад Радне групе, сходно се примењују одредбе Пословника 
Владе Аутономне Покрајине Војводине.

Члан 5. 

Стручне, административне и оперативне послове за потребе 
Радне групе, обавља Покрајински секретаријат за енергетику и 
минералне сировине.

Члан 6.

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-57/2013
Нови Сад, 6. март 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

223.

На основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број 4/10) и члана 13. Одлуке о Секретаријату Владе Аутономне 
Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број: 8/10 и 26/12), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 1. 
марта 2013. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

АЛЕКСАНДРА ЈЕРКОВ   п о с т а в љ а   се  за саветника пред-
седника Владе Аутономне Покрајине Војводине.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.



Страна 142 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 8. март 2013.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-56/2013
Нови Сад, 1. март 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

224.

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), члана 30. тачка 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 одржа-
ној 6. марта 2013. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

СТЕВАН РАЈЧЕВИЋ, професор историје, р а з р е ш а в а  се 
дужности директора Архива Војводине у Новом Саду.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-215/2013
Нови Сад, 6. марта 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

225.

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), члана 30. тачка 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 одржа-
ној 6. марта 2013. године,  д о н е л а   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

БРАНИМИР АНДРИЋ, дипломирани правник, и м е н у ј е  се 
за директора Архива Војводине у Новом Саду, на период од че-
тири године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-216/2013
Нови Сад, 6. марта 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

226.

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- пречишћени текст), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 6. марта 2013. године,
д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ЛАЈОШ СЕКЕ  р а з р е ш а в а  се дужности помоћника 
покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-61/2013
Нови Сад, 6. марта 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

227.

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе – Центра 
за привредно-технолошки развој Војводине (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 4/08) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 6. марта 2013. године,   д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Установе – Центра за при-
вредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 
2013. године, који је усвојио Управни одбор Установе – Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине, на 4. седници одржаној 
29. јануара 2013. године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-15/2013
Нови Сад, 6. март 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

228.

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Установе – Центра 
за привредно-технолошки развој Војводине (‘’Службени лист 
АПВ’’, број 4/08) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 6. марта 2013. године,   д о н е л а   је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Установе – Центра за 
привредно-технолошки развој Војводине за период јануар-децем-
бар 2013. године, који је усвојио Управни одбор Установе – Цен-
тра за привредно-технолошки развој Војводине, на 4. седници 
одржаној 29. јануара 2013. године.

II

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-43/2013
Нови Сад, 6. март 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

229.

На основу Правилника o додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице 
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обла-
сти основног и средњег образовања и области ученичког стандар-
да („Службени лист АПВ“, бр. 7/13),    Покрајински секретаријат 
за образовање, управу и националне заједнице расписује

КОНКУРС
 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

 И ПРОЈЕКАТА  У ОБЛАСТИ
ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за образовање, управу и нацио-
налне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) ће, у складу 
са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, 
бр. 39/12), Финансијским планом и финансијским могућностима 
у буџетској 2013. години, суфинансирати  програме и пројекте у 
области основног и средњег образовања на територији АП Војво-
дине. Укупна средства предвиђена за доделу по овом конкурсу 
износе 9.752.470,00 динара. Реализација финансијских обавеза вр-
шиће се у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војво-
дине за 2013. годину.

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

А) Установе основног и средњег образовања

1. за програме и пројекте основног образовања –         
2.650.000, 00 динара,

2. за програме и пројекте средњег образовања – 2.244.650,00 
динара.

Наведена средства намењена су за:

· накнаде из буџета за образовање, као што су такмичења 
ученика из наставних предмета, едукативни кампови и 
сусрети ученика,  остваривање и успостављање међуре-
гионалне и међународне сарадње, за остваривање про-
грама безбедности ученика, за увођење билингвалне 
наставе, неговање матерњег језика припадника нацио-
налних заједница и очување њихове традиције, осавре-
мењавање обавезног, изборног и факултативног наста-
вног рада;

· услуге информисања, као што су штампање билтена, ча-
сописа, публикација, као и штампање монографија пово-
дом обележавања јубилеја;

· материјал за образовање и
· услуге усавршавања запослених у виду едукације наста-

вног кадра кроз учешће на семинарима, саветовањима.
Право учествовања на Конкурсу имају установе основног и 

средњег образовања на територији АП Војводине чији је оснивач 
Република Србија и АП Војводина.

Б) Невладине организације

1. за програме и пројекте на нивоу основног образовања – 
2.651.413,00 динара,

2. за програме и пројекте на нивоу средњег образовања – 
2.206.407,00 динара.

Наведена средства намењена су за:

· унапређивање нивоа основног и средњег образовања и 
васпитања у АП Војводини;

· обезбеђивање услова за подизање квалитета образо-
вања;

· дотирање стручних скупова и семинара из области обра-
зовања и васпитања;

· дотирање такмичења из наставних предмета чији су ини-
цијатори невладине организације;

· остваривање и успостављање међурегионалне и међуна-
родне сарадње у области образовања и васпитања,

· дотирање реализације пројеката у циљу осавремења-
вања наставних планова и програма, увођења иновација 
у обавезном, изборном и факултативном наставном про-
цесу и слободним активностима, и

· дотирање пројеката који имају за циљ неговање ма-
терњег језика припадника националних заједница и очу-
вање традиције.

Право учествовања на Конкурсу имају невладине организације 
са седиштем на територији АП Војводине.

ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

I Расподела средстава врши се на основу следећих крите-
ријума:

1. значај програма и пројекта за развој основног и 
средњег образовања у АП Војводини;

2. трошкови, који су потребни за програме и пројекте 
који се реализују током текуће 2013. године;

3. постојање других извора за финансирање програма 
и пројеката;

4. да је подносилац пријаве са успехом релизовао про-
граме и пројекте из претходних година за финанси-
рање и суфинансирање из буџета АП Војводине и да 
је поднео програмски и финансијски извештај о њи-
ховој реализацији са доказима о наменском и зако-
нитом коришћењу одобрених средстава;

5. да је програм и пројекат усмерен према већем броју 
крајњих корисника;

6. да програм и пројекат може претежно да се реали-
зује у текућој буџетској години;

II Подносилац пријаве, уз Упитник, треба да приложи:

1. фотокопију регистрације установе код надлежног 
органа са описом    делатности за коју је установа 
(невладина организација) регистрована;

2. фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју.

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по пот-
реби, затражи додатну документацију или информације.

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од 
стране овлашћених лица и пријаве које нису предмет Конкурса. 

Средства за суфинансирање програма и пројеката у области 
основног и средњег образовања ће се додељивати за оне програме 



Страна 144 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 8. март 2013.

и пројекте који ће се претежно реализовати током текуће 2013. 
године.

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Рок за подношење пријава на Конкурс је 3. април 2013. године. 
Захтеви се подносе у писменој форми искључиво на конкурс-

ном обрасцу Секретаријата (Упитник), који треба да буде  оверен 
и потписан од стране овлашћеног лица подносиоца захтева. 

Пријаве са  потребном документацијом  се подносе на адресу:  
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 

заједнице – „Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у 
области основног и средњег oбразовања у АП Војводини“

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад 
Образац упитника се може преузети на званичној Web презен-

тацији Покрајинског секретаријата за образовање, управу и наци-
оналне заједнице: www.oбразовање.vojvodina.gov.rs .

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце захтева.

Број: 128-451-2710/2013-01
Дана: 8. марта 2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor, s.k.

(мр Андор Дели, с.р.)

230.

На основу Правилника o додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице 
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обла-
сти основног и средњег образовања и области ученичког стандар-
да („Службени лист АПВ“, бр.7/13),    Покрајински секретаријат за 
образовање, управу и националне заједнице расписује

КОНКУРС
 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  И СУФИНАНСИРАЊЕ

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА

У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за образовање, управу и нацио-
налне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) ће, у складу 
са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, 
бр. 39/12), Финансијским планом и финансијским могућностима 
у буџетској 2013. години, финансирати односно суфинансирати 
програме и пројекте у области ученичког стандарда на терито-
рији АП Војводине. Укупна средства предвиђена за доделу по 
Конкурсу износе 3.000.000,00 динара.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета АП Војводине за 2013. годину.

Право учествовања на Конкурсу имају установе ученичког 
стандарда – домови ученика средњих школа и школе са домом 
ученика у АП Војводини.

Наведена средства намењена су за:

· организовање сусрета домова ученика у АП Војводини,
· програме и пројекте из области образовања и васпитања, 

културе, уметности, спорта,
· разне манифестације,
· ђачке екскурзије, 
· увођење и одржавање HACCP и ISO стандарда у домови-

ма ученика,
· друге програме и пројекте у функцији подизања нивоа 

ученичког стандарда.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

I Расподела средстава врши се на основу следећих крите-
ријума:

1. значај програма и пројеката за област ученичког 
стандарда у АП Војводини;

2. трошкови, који су потребни за програме и пројекте 
који се реализују током текуће 2013 године;

3. постојање других извора за финансирање програма 
и пројеката;

4. да је подносилац пријаве са успехом реализовао про-
граме и пројекте из претходних година за финанси-
рање и суфинансирање из буџета АП Војводине и да 
је поднео програмски и финансијски извештај о њи-
ховој реализацији са доказима о наменском и зако-
нитом коришћењу одобрених средстава; 

5. да је програм и пројекат усмерен према већем броју 
крајњих корисника и

6. да програм и пројекат може претежно реализовати у 
текућој буџетској години;

II Подносилац пријаве, уз Упитник, треба да приложи:

1. фотокопију регистрације установе код надлежног 
органа са описом    делатности за коју је установа 
ученичког стандарда регистрована;

2. фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју.

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по пот-
реби, затражи додатну документацију или информације.

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од 
стране овлашћених лица и пријаве које нису предмет Конкурса.

Средства за финансирање и суфинансирање програма и проје-
ката у области ученичког стандарда ће се додељивати за оне про-
граме и пројекте који ће се претежно реализовати током текуће 
2013. године.

 НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Рок за подношење пријава на Конкурс је 3. април 2013. године. 

Захтеви се подносе у писменој форми искључиво на конкурс-
ном обрасцу Секретаријата (Упитник), који треба да буде оверен 
и потписан од стране овлашћеног лица подносиоца захтева. 

Пријаве са  потребном документацијом  се подносе на адресу:  
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 

заједнице – „Конкурс за финансирање и суфинансирање програ-
ма и пројеката у области ученичког стандарда у АП Војводини“

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад 
Образац упитника се може преузети на званичној Web презен-

тацији Покрајинског секретаријата за образовање, управу и наци-
оналне заједнице: www.образовање.vojvodina.gov.rs .

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце захтева.

Број: 128-451-2711/2013-01/1
Дана: 8. марта 2013. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor, s.k.

(мр Андор Дели, с.р.)

231.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 99/2009), чланова 21. и 48. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине”, број 40/2012 – Пречишћен текст) а 
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у вези члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити (“Службени 
гласник Републике Србије”, број 24/2011) и овлашћења покрајин-
ског секретара (Решење број: 129-031-76/2012-1 од 16. јула 2012. 
године) у поступку давања сагласности за именовање директора 
Центра за социјални рад општине Ада у Ади,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање АПРО БАКАИ 
МАГДОЛНЕ, дипломираног психолога из Аде на дужност дирек-
тора Центра за социјални рад општине Ада у Ади.

II

Ово решење  објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број: 129-022-198/2013
Нови Сад, 04. март 2013. године

По овлашћењу
покрајинског секретара ,

подсекретар
Новка Мојић , с.р.

232.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 99/2009), чланова 21. и 48. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине”, број 40/2012 – Пречишћен текст) а 
у вези члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити (“Службени 
гласник Републике Србије”, број 24/2011) и овлашћења покрајин-
ског секретара (Решење број: 129-031-76/2012-1 од 16. јула 2012. 
године) у поступку давања сагласности за именовање директора 
Центра за социјални рад Кањижа,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЈАСМИНЕ ЗИМОЊИЋ, 
магистра економских наука из Бачке Тополе на дужност директо-
ра Центра за социјални рад Кањижа.

II

Ово решење  објавиће се у “Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине”.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број: 129-022-200/2013
Нови Сад, 05. март 2013. године

По овлашћењу
покрајинског секретара,

подсекретар
Новка Мојић , с.р.

233.

На основу члана 52. став 8. Покрајинске скупштинске одлуке 
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 40/12-пречишћен 
текст), члана 22. ст. 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“ бр. 
99/09 и 67/12 – одлука УС), а у вези члана 4. став 2. и члана 8. 
Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Служ-
бени гласник РС“, бр. 36/09), покрајински секретар за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИВРЕМЕНОМ УСТУПАЊУ

 НА КОРИШЋЕЊЕ
 ДЕЛА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА

„СРБИЈА – ВОЈВОДИНА“

I

Део рибарског подручја „Србија – Војводина“, и то: риболов-
не воде реке Криваје, Бељанске баре и АК „Велебит“ уступа се 
привремено на коришћење ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада, 
Булевар Михајла Пупина 25, до расписивања конкурса, а најдуже 
до 31.12.2013. године.

II

Рибарско подручје уступа се на коришћење уз накнаду пропи-
сану Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда. 

III

Услови коришћења рибарског подручја утврдиће се уговором 
који ће закључити Покрајински секретаријат за урбанизам, гра-
дитељство и заштиту животне средине са ЈВП „Воде Војводине“ 
из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 25.

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине

Број: 130-501-695/2013-02
У Новом Саду 07.03.2013. године

Покрајински секретар
др Слободан Пузовић,с.р.
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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, 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

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

222. Одлука о образовању Радне групе за сарадњу са Вла-
дом Републике Србије у поступку реструктурирања 
Електропривреде Србије;

223. Решење о постављењу саветника председника Владе 
Аутономне Покрајине Војводине;

224. Решење о разрешењу директора Архива Војводине у 
Новом Саду;

225. Решење о именовању директора Архива Војводине у 
Новом Саду;

226. Решење о разрешењу помоћника покрајинског секре-
тара за енергетику и минералне сировине;

227. Решење о давању сагласности на Програм рада Уста-
нове-Центра за привредно-технолошки развој Војво-
дине за период јануар-децембар 2013. године;

228. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Установе-Центра за привредно-технолошки развој 
Војводине за период јануар-децембар 2013. године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

229. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у 
области основног и средњег образовања у АП Војво-
дини за 2013. годину;

230. Конкурс за финансирање и суфинансирање програ-
ма и пројеката у области ученичког стандарда у АП 
Војводини за 2013. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

231. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад општине Ада у Ади;

232. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад Кањижа.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

233. Решење о привременом уступању на коришћење  дела 
рибарског подручја „Србија-Војводина“.
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