
222.

În baza articolului 25 alineatul 2 şi articolului 35 alineatul 1 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 6 martie 
2013, a adoptat

H O T Ă R Â R E A
PRIVIND ÎNFIINŢAREA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU 

COOPERAREA CU GUVERNUL REPUBLICII SERBIA 
ÎN PROCEDURA DE RESTRUCTURARE A ECONOMIEI 

ELECTRICE A SERBIEI

Articolul 1

Se înfiinţează Grupul de lucru pentru cooperarea cu Guvernul 
Serbiei în procedura de restructurare a Economiei Electrice a Serbiei 
(în continuare: Grupul de lucru), ca organism de lucru provizoriu al 
Guvernului Provinciei Autonome Voivodina (în continuare: Guvernul 
Provincial).

Articolul 2

Sarcina Grupului de lucru este avansarea cooperării cu Guvernul 
Republicii Serbiei, în vederea asigurării protecţiei interesului cetă-
ţenilor, economiei, infrastructurii energiei electrice şi a statutului 
Societăţii Economice “Elektrovojvodina” Novi Sad, în procedura de 
restructurare a Economiei Electrice a Serbiei.

Articolul 3

Preşedinte şi membri ai Grupului de lucru, se numeşte:

Preşedinte:  Nada Radovanović, secretar provincial adjunct 
pentru energetică şi materii prime minerale

membri:  Srđan Mihajlović, deputat în Adunarea P.A. 
Voivodina

  Goran Gonđa, deputat în Adunarea P.A. Voivo-
dina

  Stojan Tintor, deputat în Adunarea P.A. Voivo-
dina

  prof. dr. Ilija Ćosić, deputat în Adunarea P.A. 
Voivodina

  Dobó István, deputat în Adunarea P.A. Voivodi-
na

  Svetlana Selaković, deputat în Adunarea P.A. 
Voivodina

  Dragan Babić, reprezentant al Societăţii Econo-
mice “Elektrovojvodina” Novi Sad

  Vladimir Plavšić, reprezentant al Organizaţiei 
de Sindicat a Societăţii Economice “Elektrovojvodina” Novi Sad

  Veroslav Janković, subsecretar la Secretariatul 
Provincial pentru Energetică şi Materii Prime Minerale.

Articolul 4

Activităţii Grupului de lucru se aplică similar dispoziţiile Regula-
mentului Guvernului Provinciei Autonome Voivodina.

Articolul 5

Secretariatul Provincial pentru Energetică şi Materii Prime Mine-
rale efectuează activităţile de specialitate, administrative şi operative 
pentru nevoile Grupului de lucru.

Articolul 6

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

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Numărul: 02-57/2013
Novi Sad, 6 martie 2013

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului P.A. Voivodina

s.s. Prof. dr. Dragoslav Petrović

223.

În baza articolului 35 alineatul 4 din Hotărârea Adunării Provinciei 
privind Guvernul Provinciei Autonome Voivodina (“Buletinul oficial 
al P.A.V.”, numărul 4/10) şi articolului 13 din Hotărârea privind Secre-
tariatul Guvernului Provinciei Autonome Voivodina (“Buletinul ofici-
al al P.A.V.”, numerele: 8/10 şi 26/12), Guvernul Provinciei Autonome 
Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 1 martie 2013, a adoptat

D E C I Z I A

I

ALEKSANDRA JERKOV se numeşte consilier a preşedintelui Gu-
vernului Provinciei Autonome Voivodina.

II

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

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Numărul: 02-56/2013
Novi Sad, 1 martie 2013

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului P.A. Voivodina

s.s. Prof. dr. Dragoslav Petrović
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224.

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),  articolului

30 punctul 13 şi articolelor 33 şi 35 alineatul 4 din Hotărârea Adu-
nării Provinciei privind Guvernul Provinciei Autonome Voivodina 
(“Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 4/10), Guvernul Provinciei 
Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 6 martie 2013,  a  
adoptat

D E C I Z I A

I

STEVAN RAJČEVIĆ, profesor de istorie, se destituie din funcţia 
de director al Arhivei Voivodinei din Novi Sad.

II

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

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Numărul: 022-215/2013
Novi Sad, 6 martie 2013

VICEPREŞEDINTELE
GUVERNULUI P.A. VOIVODINA

s.s. Prof. dr. Dragoslav Petrović

225.

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),  articolului

30 punctul 13 şi articolelor 33 şi 35 alineatul 4 din Hotărârea Adu-
nării Provinciei privind Guvernul Provinciei Autonome Voivodina 
(“Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 4/10), Guvernul Provinciei 
Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 6 martie 2013,  a  
adoptat

D E C I Z I A

I

BRANIMIR ANDRIĆ, licenţiat în drept, se numeşte director al Ar-
hivei Voivodinei din Novi Sad, pe o perioadă de patru ani.

II

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

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Numărul: 022-216/2013
Novi Sad, 6 martie 2013

VICEPREŞEDINTELE
GUVERNULUI P.A. VOIVODINA

s.s. Prof. dr. Dragoslav Petrović

226.

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 4/10) şi articolului 39 
din Hotărârea Adunării Provinciei privind administraţia provincială 

(“Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 40/12 – text definitiv), Guvernul 
Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 6 martie 
2013, a adoptat

D E C I Z I A

I

SZŐKE LAJOS se destituie din funcţia de secretar provincial ad-
junct pentru energetică şi materii prime minerale.

II

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

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Numărul: 02-61/2013
Novi Sad, 6 martie 2013

VICEPREŞEDINTELE
GUVERNULUI P.A. VOIVODINA

s.s. Prof. dr. Dragoslav Petrović

227.

În baza articolului 12 din Hotărârea privind înfiinţarea Instituţiei 
– Centrului pentru Dezvoltarea Economică şi Tehnologică a Voivodi-
nei (“Buletinul oficial al P.A.V.”, 4/08) 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 6 martie 
2013, a adoptat

D E C I Z I A

I

S e  a v i z e a z ă  Programul de activitate al Instituţiei – Centrului 
pentru Dezvoltarea Economică şi Tehnologică a Voivodinei pentru 
perioada ianuarie-decembrie 2013, pe care l-a adoptat Consiliul de 
Administraţie al Instituţiei – Centrului pentru Dezvoltarea Economi-
că şi Tehnologică a Voivodinei, în şedinţa a IV-a, ţinută pe data de 29 
ianuarie 2013.

II

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

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Numărul: 023-15/2013
Novi Sad, 6 martie 2013

VICEPREŞEDINTELE
GUVERNULUI P.A. VOIVODINA

s.s. Prof. dr. Dragoslav Petrović

228.

În baza articolului 12 din Hotărârea privind înfiinţarea Instituţiei 
– Centrului pentru Dezvoltarea Economică şi Tehnologică a Voivodi-
nei (“Buletinul oficial al P.A.V.”, 4/08) 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 6 martie 
2013, a adoptat

D E C I Z I A

I

S e  a v i z e a z ă  Planul financiar al Instituţiei – Centrului pentru 
Dezvoltarea Economică şi Tehnologică a Voivodinei pentru perioada 
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ianuarie-decembrie 2013, pe care l-a adoptat Consiliul de Adminis-
traţie al Instituţiei – Centrului pentru Dezvoltarea Economică şi Teh-
nologică a Voivodinei, în şedinţa a IV-a, ţinută pe data de 29 ianuarie 
2013.

II

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

GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Numărul: 402-43/2013
Novi Sad, 6 martie 2013

VICEPREŞEDINTELE
GUVERNULUI P.A. VOIVODINA

s.s. Prof. dr. Dragoslav Petrović

229.

În baza Regulamentului privind acordarea mijloacelor bugetare 
ale Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Administraţie şi Co-
munităţile Naţionale pentru finanţarea şi cofinanţarea programelor 
şi proiectelor din domeniul învăţământului elementar şi mediu şi din 
domeniul nivelului de trai al elevilor (“Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 
7/13), Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Administraţie şi Co-
munităţile Naţionale (în continuare: Secretariatul) publică

CONCURS
PENTRU COFINANŢAREA PROGRAMELOR ŞI 

PROIECTELOR DIN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
ELEMENTAR ŞI MEDIU DIN P.A. VOIVODINA PENTRU 

ANUL 2013

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Administraţie şi Comu-
nităţile Naţionale(în continuare: Secretariatul), în conformitate cu 
Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome 
Voivodina pentru anul 2013 (“Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 39/12), 
Planul financiar şi posibilităţile financiare în anul bugetar 2013, va 
cofinanţa programe şi proiecte din domeniul învăţământului elemen-
tar şi mediu din teritoriul P.A. Voivodina. Mijloacele totale prevăzute 
pentru repartizare conform prezentului concurs sunt în cuantum de 
9.752.470,00 dinari.

Realizarea obligaţiilor financiare se va face în conformitate cu posi-
bilităţile de lichiditate ale bugetului P.A. Voivodina pentru anul 2013.

REPARTIZAREA MIJLOACELOR

A) Instituţiile de învăţământ elementar şi mediu

1. pentru programe şi proiecte din domeniul învăţământului ele-
mentar – 2.650.000,00 dinari,

2. pentru programe şi proiecte din domeniul învăţământului mediu 
– 2.244.650,00 dinari.

Mijloacele menţionate sunt destinate pentru:

· compensări din buget pentru educaţie, precum concursurile 
elevilor la obiectele de învăţământ, campinguri educative şi în-
tâlniri ale elevilor, stabilirea şi realizarea cooperării interregio-
nale şi internaţionale, pentru realizarea programelor de securi-
tate a elevilor, pentru introducerea învăţământului bilingv, cul-
tivarea limbii materne a persoanelor aparţinând comunităţilor 
naţionale şi păstrarea tradiţiei acestora, modernizarea activită-
ţii obligatorii, la alegere şi facultative de învăţământ; 

· serviciile de informare, cum sunt tipărirea buletinelor, reviste-
lor, publicaţiilor, precum şi tipărirea monografiilor cu prilejul 
marcării jubileelor;

· materialul instructiv şi 
· servicii pentru perfecţionarea angajaţilor sub aspectul educaţiei 

cadrelor didactice prin participarea la seminarii, consfătuiri.

Drept de participare la Concurs au instituţiile învăţământului ele-
mentar şi mediu din P.A. Voivodina, al căror fondator este Republica 
Serbia şi P.A. Voivodina. 

B) Organizaţiile neguvernamentale

1. pentru programe şi proiecte la nivelul elementar de învăţământ 
– 2.651.413,00 dinari

2. pentru programe şi proiecte la nivelul mediu de învăţământ 
– 2.206.407,00 dinari

Mijloacele menţionate sunt destinate pentru:

· avansarea nivelului elementar şi mediu al educaţiei şi instruc-
ţiei din P.A. Voivodina;

· asigurarea condiţiilor de ridicare a calităţii învăţământului;
· dotarea întrunirilor de specialitate şi a seminariilor din dome-

niul educaţiei şi instrucţiei;
· dotarea concursurilor la obiectele de învăţământ ai căror iniţi-

atori sunt organizaţiile neguvernamentale,
· stabilirea şi realizarea cooperării interregionale şi internaţiona-

le în domeniul educaţiei şi instrucţiei,
· dotarea realizării proiectelor în vederea modernizării planurilor 

şi programelor de învăţământ, introducerea inovaţiilor în pro-
cesul de învăţământ obligatoriu, la alegere şi facultativ şi acti-
vităţile libere, şi

· dotarea proiectelor care au drept scop cultivarea limbii mater-
ne a persoanelor aparţinând comunităţilor naţionale şi păstra-
rea tradiţiei.

Drept de participare la Concurs au organizaţiile neguvernamentale 
cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina.

CONDIŢII COMUNE DE CONCURS:

I Repartizarea mijloacelor se face în baza următoarelor criterii:

1. importanţa programului/proiectului pentru dezvolta-
rea învăţământului elementar şi mediu din P.A. Voi-
vodina;

2. cheltuielile necesare pentru realizarea programului/
proiectului care se realizează în cursul anului 2013;

3. existenţa altor surse pentru finanţarea programului/
proiectului;

4. semnatarul anunţului să fie realizat cu succes progra-
mele şi proiectele din anii precedenţi pentru finanţa-
rea şi cofinanţarea din bugetul P.A. Voivodina şi să fie 
prezentat raportul financiar şi de program cu privire 
la realizarea acestora cu dovezile privind folosirea le-
gală şi conform destinaţiilor a mijloacelor aprobate;

5. programul şi proiectul să fie îndreptat spre un număr 
mai mare de beneficiari finali;

6. programul şi proiectul să poată fi realizat preponde-
rent în anul bugetar în curs;

II Semnatarul cererii, pe lângă Chestionar, trebuie să anexeze:

1. fotocopia înregistrării instituţiei la organul compe-
tent cu descrierea activităţii pentru care instituţia (or-
ganizaţia neguvernamentală) este înregistrată;

2. fotocopia adeverinţei privind codul de identificare 
fiscală.

Secretariatul îşi reţine dreptul de a solicita semnatarului cererii, 
după necesitate, documentaţie şi informaţii suplimentare.

Nu vor fi luate în dezbatere anunţurile care n-au sosit la timp, cele 
incomplete sau cele completate incorect, anunţurile care n-au fost pre-
zentate de către persoanele autorizate, precum nici anunţurile care nu 
sunt obiectul Concursului.

Mijloacele pentru cofinanţarea programelor şi proiectelor din do-
meniul învăţământului elementar şi mediu vor fi repartizate pentru 
acele programe şi proiecte care vor fi realizate preponderent pe par-
cursul anului 2013.
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MODUL DE APLICARE

Termenul de prezentare a anunţurilor la Concurs este 3 aprilie 
2013.

Cererile se prezintă în formă scrisă în exclusivitate pe formularul de 
concurs al Secretariatului (Chestionarul), care trebuie să fie autentifi-
cat şi semnat de către persoana autorizată a semnatarului cererii.

Anunţurile cu documentaţia necesară se trimit prin poştă pe adre-
sa:

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Administraţie şi Comu-
nităţile Naţionale – “Concursul pentru cofinanţarea programelor şi 
proiectelor din domeniul învăţământului elementar şi mediu din P.A. 
Voivodina”

Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
Formularul Chestionarului se poate prelua de pe prezentarea Web a 

Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Administraţie şi Comuni-
tăţile Naţionale: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Cu privire la rezultatele Concursului, Secretariatul îi va informa în 
scris pe semnatarii cererilor.

Numărul: 128-451-2710/2013-01
Data: 8 martie 2013

SECRETAR PROVINCIAL
s.s. mr. Deli Andor

230.

În baza Regulamentului privind acordarea mijloacelor bugetare 
ale Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Administraţie şi Co-
munităţile Naţionale pentru finanţarea şi cofinanţarea programelor 
şi proiectelor din domeniul învăţământului elementar şi mediu şi din 
domeniul nivelului de trai al elevilor (“Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 
7/13), Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Administraţie şi Co-
munităţile Naţionale (în continuare: Secretariatul) publică

CONCURS
PENTRU FINANŢAREA ŞI COFINANŢAREA 

PROGRAMELOR  ŞI PROIECTELOR DIN DOMENIUL 
NIVELULUI DE TRAI AL ELEVILOR DIN P.A. VOIVODINA ÎN 

ANUL 2013

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Administraţie şi Comu-
nităţile Naţionale (în continuare: Secretariatul), în conformitate cu 
Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome 
Voivodina pentru anul 2013 (“Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 39/12), 
Planul financiar şi posibilităţile financiare în anul bugetar 2013, va fi-
nanţa respectiv cofinanţa programe şi proiecte din domeniul nivelului 
de trai al elevilor din teritoriul P.A. Voivodina. Mijloacele totale pre-
văzute pentru repartizare conform prezentului concurs sunt în cuan-
tum de 3.000.000,00 dinari.

Realizarea obligaţiilor financiare se va face în conformitate cu posi-
bilităţile de lichiditate ale bugetului P.A. Voivodina pentru anul 2013.

Drept de participare la Concurs au instituţiile din domeniul nivelu-
lui de trai al elevilor – căminele de elevi de şcoală medie şi şcolile cu 
cămin de elevi din P.A. Voivodina.

Mijloacele menţionate sunt destinate pentru:

· organizarea întânirilor între căminele de elevi din P.A. Voivo-
dina,

· programe şi proiecte din domeniul educaţiei şi instrucţiei, cul-
turii, artei, sportului,

· diferite manifestaţii,
· excursii ale elevilor, 
· introducerea şi întreţinerea standardelor NASSR şi ISO în că-

minele de elevi,
· alte programe şi proiecte în funcţia ridicării nivelului de trai al 

elevilor.

CONDIŢIILE CONCURSULUI:

I Repartizarea mijloacelor se face în baza următoarelor criterii:

7. importanţa programelor şi proiectelor pentru dome-
niul nivelului de trai al elevilor din P.A. Voivodina;

8. cheltuielile necesare pentru realizarea programe-
lor  şi proiectelor care se realizează în cursul anului 
2013;

9. existenţa altor surse pentru finanţarea programelor şi 
proiectelor;

10. semnatarul anunţului să fie realizat cu succes pro-
gramele şi proiectele din anii precedenţi pentru finan-
ţarea şi cofinanţarea din bugetul P.A. Voivodina şi să 
fie prezentat raportul financiar şi de program cu pri-
vire la realizarea acestora cu dovezile privind folosi-
rea legală şi conform destinaţiilor a mijloacelor apro-
bate;

11. programul şi proiectul să fie îndreptat spre un număr 
mai mare de beneficiari finali;

12. programul şi proiectul să poată fi realizat prepon-
derent în anul bugetar în curs;

II Semnatarul cererii, pe lângă Chestionar, trebuie să anexeze:

3. fotocopia înregistrării instituţiei la organul compe-
tent cu descrierea activităţii pentru care instituţia 
pentru nivelul de trai al elevilor este înregistrată;

4. fotocopia adeverinţei privind codul de identificare 
fiscală.

Secretariatul îşi reţine dreptul de a solicita semnatarului cererii, 
după necesitate, documentaţie şi informaţii suplimentare.

Nu vor fi luate în dezbatere anunţurile care n-au sosit la timp, cele 
incomplete sau cele completate incorect, anunţurile care n-au fost pre-
zentate de către persoanele autorizate, precum nici anunţurile care nu 
sunt obiectul Concursului.

Mijloacele pentru cofinanţarea programelor şi proiectelor din do-
meniul nivelului de trai al elevilor vor fi repartizate pentru acele pro-
grame şi proiecte care vor fi realizate preponderent pe parcursul anului 
2013.

MODUL DE APLICARE

Termenul de prezentare a anunţurilor la Concurs este 3 aprilie 
2013.

Cererile se prezintă în formă scrisă în exclusivitate pe formularul de 
concurs al Secretariatului (Chestionarul), care trebuie să fie autentifi-
cat şi semnat de către persoana autorizată a semnatarului cererii.

Anunţurile cu documentaţia necesară se trimit prin poştă pe adre-
sa:

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Administraţie şi Comuni-
tăţile Naţionale – “Concursul pentru cofinanţarea programelor şi pro-
iectelor din domeniul nivelului de trai al elevilor din P.A. Voivodina”

Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
Formularul Chestionarului se poate prelua de pe prezentarea Web a 

Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Administraţie şi Comuni-
tăţile Naţionale: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Cu privire la rezultatele Concursului, Secretariatul îi va informa în 
scris pe semnatarii cererilor.

Numărul: 128-451-2711/2013-01
Data: 8 martie 2013

SECRETAR PROVINCIAL
s.s. mr. Deli Andor

231.

În baza articolului 54, alineatul 1, punctul 2 din Legea privind 
stabilirea competenţelor Provinciei Autonome Voivodina (“Monito-
rul oficial al Republicii Serbia”, numărul 99/09), articolelor 21 şi 48 
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din Hotărârea Adunării Provinciei privind administraţia provinci-
ală (“Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”, numărul 
40/2012 – text definitiv) raportat la articolul 124 alineatul 8 din Legea 
privind protecţia socială (“Monitorul oficial al Republicii Serbia”, nu-
mărul 24/2011) şi autorizaţia secretarului provincial (Decizia numă-
rul: 129-031-76/2012-1 din 16 iulie 2012) în procedura de avizare a 
numirii directorului Centrului pentru Munca Socială al comunei Ada 
din Ada, emit

D E C I Z I A

I

SE AVIZEAZĂ numirea lui APRO BAKAI MAGDOLNA, licenţiat 
în drept din Ada în funcţia de director al Centrului pentru Munca So-
cială al comunei Ada din Ada.

II

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

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE, 
POLITICA SOCIALĂ ŞI DEMOGRAFIE

Numărul:129- 022-198/2013
Novi Sad, 4 martie 2013

ÎN BAZA AUTORIZAŢIEI
SECRETARULUI PROVINCIAL

SUBSECRETARUL
s.s. Novka Mojić

232.

În baza articolului 54, alineatul 1, punctul 2 din Legea privind sta-
bilirea competenţelor Provinciei Autonome Voivodina (“Monitorul 
oficial al Republicii Serbia”, numărul 99/09), articolelor 21 şi 48 din 
Hotărârea Adunării Provinciei privind administraţia provincială (“Bu-
letinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”, numărul 40/2012 
– text definitiv) raportat la articolul 124 alineatul 8 din Legea privind 
protecţia socială (“Monitorul oficial al Republicii Serbia”, numărul 
24/2011) şi autorizaţia secretarului provincial (Decizia numărul: 129-
031-76/2012-1 din 16 iulie 2012) în procedura de avizare a numirii di-
rectorului Centrului pentru Munca Socială Kanjiža, emit

D E C I Z I A

I

SE AVIZEAZĂ numirea lui JASMINA ZIMONJIĆ, magistru în şti-
inţele economice din Bačka Topola  în funcţia de director al Centrului 
pentru Munca Socială Kanjiža.

II

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

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE, 
POLITICA SOCIALĂ ŞI DEMOGRAFIE

Numărul:129- 022-200/2013
Novi Sad, 5 martie 2013

ÎN BAZA AUTORIZAŢIEI
SECRETARULUI PROVINCIAL

SUBSECRETARUL
s.s. Novka Mojić

233.

În baza articolului 52 alineatul 8 din Hotărârea Adunării Provin-
ciei privind administraţia provincială (“Buletinul oficial al P.A.V.”, 
nr. 40/12 – text definitiv), articolului 22 alineatul 1 punctul 2 din Le-
gea privind stabilirea competenţelor Provinciei Autonome Voivodina 
(“Monitorul oficial al R.S.”, numerele 99/09 şi 67/12 – hotărârea CC), 
raportat la articolul 4 alineatul 2 şi articolului 8 din Legea privind 
protecţia şi folosirea durabilă a fondului piscicol (“Monitorul oficial al 
RS”, nr. 36/09), secretarul provincial pentru urbanism, construcţii şi 
protecţia mediului emite

DECIZIA
PRIVIND CEDAREA SPRE FOLOSIRE A UNEI PĂRŢI A 

ZONEI DE PESCUIT “SRBIJA – VOJVODINA”

I

O parte a zonei de pescuit “Srbija – Vojvodina”, şi anume: apele de 
pescuit ale râului Krivaja, Beljanske bare şi AK “Velebit” se cedează 
provizoriu spre folosire Î.P.E.A. “Vode Vojvodine” din Novi Sad, Bu-
levar Mihajla Pupina 25, până la publicarea concursului, dar cel târziu 
până la 31.12.2013.

II

Zona de pescuit se cedează spre folosire pentru compensarea re-
glementată de Legea privind protecţia şi folosirea durabilă a fondului 
piscicol.

III

Condiţiile de folosire a zonei de pescuit se va stabili prin contractul 
care va fi încheiat de Secretariatul Provincial pentru Urbanism, Con-
strucţii şi Protecţia Mediului cu Î.P.E.A. “Vode Vojvodine” din Novi 
Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25.

IV

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

Numărul: 130-501-695/2013-02
Novi Sad, 7.03.2013

SECRETAR PROVINCIAL
s.s. dr. Slobodan Puzović
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GUVERNUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

222. Hotărârea privind înfiinţarea Grupului de lucru pentru 
cooperarea cu Guvernul Republicii Serbia în procedu-
ra de restructurare a Economiei Electrice a Serbiei;

223. Decizia privind numirea consilierului preşedintelui 
Guvernului Provinciei Autonome Voivodina;

224. Decizia privind destituirea directorului Arhivei Voivo-
dinei din Novi Sad;

225. Decizia privind numirea directorului Arhivei Voivodi-
nei din Novi Sad;

226. Decizia privind destituirea secretarului provincial ad-
junct pentru energetică şi materii prime minerale;

227. Decizia privind avizarea Programului de activitate al 
Instituţiei – Centrului pentru Dezvoltarea Economică 
şi Tehnologică a Voivodinei pentru perioada ianuarie-
decembrie 2013;

228. Decizia privind avizarea Planului financiar al Institu-
ţiei – Centrului pentru Dezvoltarea Economică şi Teh-
nologică a Voivodinei pentru perioada ianuarie-decem-
brie 2013.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAŢIE, 
ADMINISTRAŢIE ŞI COMUNITĂŢILE NAŢIONALE

229. Concurs pentru cofinanţarea programelor şi proiectelor 
din domeniul învăţământului elementar şi mediu din 
P.A. Voivodina pentru anul 2013;

230. Concurs  pentru finanţarea şi cofinanţarea programelor  
şi proiectelor din domeniul nivelului de trai al elevilor 
din P.A. Voivodina în anul 2013.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE, 
POLITICA SOCIALĂ ŞI DEMOGRAFIE

231. Decizia de avizare privind numirea directorului Cen-
trului pentru Munca Socială al comunei Ada din Ada;

232. Decizia de avizare privind numirea directorului Cen-
trului pentru Munca Socială Kanjiža.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU URBANISM, 
CONSTRUCŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

233. Decizia privind cedarea spre folosire a unei părţi a zo-
nei de pescuit “Srbija – Vojvodina”.


