„Службени лист АПВ“ излази по
потреби, на шест језика: српском,
мађарском, словачком, румунском,
русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају: –
Огласи по тарифи

Нови Сад
3. септембар 2014.
Број 34

Година LXX

667.

Годишња претплата 7.300 динара
- Рок за рекламације 15 дана.
- Редакција и администрација:
Нови Сад, Војводе Мишића 1.
ISSN 0353-8427
COBISS.SR-ID 17426178
Email: sl.listapv@magyarszo.com
II

На основу члана 22. став 1. члана 33. и члана 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АП Војводине”, број: 4/2010) Покрајинска влада, на седници одржаној 27.августа 2014. године,
д о н е л a је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Службе за управљање људским ресурсима („Службени лист АП Војводине”, брoj: 18/2006 и 3/2013), у
члану 1, 5. и 6а речи „Влада Аутономне Покрајине Војводине“ у
одређеном падежу, замењују се речима „Покрајинска влада“ у одговарајућем падежу.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-90/2014
Нови Сад, 27. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
проф. др Драгослав Петровић,с.р.

669.
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу
војвођанских Хрвата („Службени лист АПВ“, број: 7/08 и 6/09),
члана 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број
4/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 3. септембра 2014.
године, д о н е л a је

Члан 2.

Р Е Ш Е Њ Е

У члану 6а., став 1. речи „ као и висина средстава за усавршавање“ бришу се.
Члан 3.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 021-35/2014
Нови Сад, 27. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
проф. др Драгослав Петровић,с.р.

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Хрвата - Zavodа za kulturu
vojvođanskih Hrvata за 2014. годину, које је донео Управни одбор
Завода, на 12. седници одржаној 22. јула 2014. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 454-154/2014
Нови Сад, 3. септембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
проф. др Драгослав Петровић,с.р.

668.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског
фонда Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број: 17/03 и 3/06), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске
oдлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине („Службени
лист АПВ“, број: 4/10), Покрајинска влада, на седници одржаној
27. августа 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину, коју је усвојио Управни одбор Гаранцијског
фонда, на седници одржаној 14.08.2014. године.

670.
На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. августа 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
ГЕЗА ВАШ, професор историје, р а з р е ш а в а се дужности
директора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици.
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Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

3. септембар 2014.

673.
На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. августа 2014. године, д о н е л а је

Број: 022-785/2014
Нови Сад, 27. август 2014. године

РЕШЕЊЕ

Потпредседник
Покрајинске владе
проф. др Драгослав Петровић,с.р.

I
Именују се чланови Управног одбора Међуопштинског завода
за заштиту споменика културе у Суботици, на период од четири
године:

671.
На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. августа 2014. године, д о н е л а је

• Александар Поповић, председник, дипломирани мастер,
инжењер грађевине,
• Молнар - Чикош Вираг, дипломирани дизајнер, кустос,
• Адел Грбић Лудаши, дипломирани архитекта,
• Анита Ковач Олајош, дипломирани инжењер грађевинарства,
• Жужана Корхец Пап, рестауратор,
• Хрвоје Милуновић, технолог,
• Блашко Габрић, пензионер,
• мр Гордана Прчић Вујновић, мр инжењер архитектуре,
• Леда Шилинг, дипломирани етнолог.

РЕШЕЊЕ
I
АЛЕКСАНДАР ТОКОВИЋ, дипл. економиста, и м е н у ј е се за
вршиоца дужности директора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-786/2014
Нови Сад, 27. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
проф. др Драгослав Петровић,с.р.

672.
На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. августа 2014. године, д о н е л а је

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-788/2014
Нови Сад, 27. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
проф. др Драгослав Петровић,с.р.

674.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. августа 2014. године, д о н е л а је

I

РЕШЕЊЕ

Разрешавају се чланови Управног одбора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици:

I

•
•
•
•
•
•
•

Драгутин Миљковић, председник,
Љиљана Милашиновић, члан,
Вилмош Тот, члан,
Пал Червењак, члан,
Стеван Мачковић, члан,
Валерија Делавари Беседеш, члан,
Звонимир Недељковић, члан.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-787/2014
Нови Сад, 27. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Разрешавају се чланови Надзорног одбора Међуопштинског
завода за заштиту споменика културе у Суботици:
• Иштван Добо, председник,
• мр Јене Хајнал, професор,
• Лука Аћимовић, дипл. инг. архитектуре.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-789/2014
Нови Сад, 27. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
проф. др Драгослав Петровић,с.р.

3. септембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 34 - Страна 1433

675.

677.

На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. августа 2014. године, д о н е л а је

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама
које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. августа 2014. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ
I
Именују се чланови Надзорног одбора Међуопштинског завода
за заштиту споменика културе у Суботици, на период од четири
године:
• Агнеш Катона Новак, председник, дипломирани економиста,
• Ђурђица Скендеровић, економиста,
• Лука Аћимовић, дипл. инг. архитектуре.

РЕШЕЊЕ
I
Доц. др Владимир Ивановић, доктор медицине, специјалиста
интерне медицине-кардиолог, именује се за члана Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине.
II

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-790/2014
Нови Сад, 27. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
проф. др Драгослав Петровић,с.р.

676.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други закон), тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над здравственим установама
које на подручју АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту („Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) и члана 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 27. августа 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Проф. др Роберт Јунг, доктор медицине, специјалиста интерне
медицине-кардиолог, разрешава се дужности члана Надзорног
одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине, на
коју је из реда запослених, именован Решењем Владе Аутономне покрајине Војводине, број: 022-204/2014 од 19. фебруара 2014.
године.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-784/2014
Нови Сад, 27. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
проф. др Драгослав Петровић,с.р.

678.
На основу члана 130. став 3. и 135. став 1. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други закон), а у вези са чланом
1. став 2. Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сомбор
(„Службени лист АПВ, број 11/06) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 4/10), Покрајинска влада, на седници
одржаној 27. августа 2014. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Др Срђан Мереи, доктор медицине, специјалиста епидемиологије, разрешава се дужности директора Завода за јавно здравље
Сомбор, на коју је именован Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-000602/2010 од 8. септембра 2010. године,
због истека мандата.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-781/2014
Нови Сад, 27. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-783/2014
Нови Сад, 27. август 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
проф. др Драгослав Петровић,с.р.

679.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-други закон), а у вези са чланом 1. став 2.
Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сомбор („Службени
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3. септембар 2014.

лист АПВ, број 11/06) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине („Службени
лист АПВ”, број 4/10), Покрајинска влада, на седници одржаној
27. августа 2014. године, д о н е л а је

Влади Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број 4/2010), у поступку именовања директора Геронтолошког
центра у Кикинди, Покрајинска влада, на седници одржаној 3.
септембра 2014. године, д о н е л а је

РЕШЕЊЕ

Р Е Ш Е Њ Е

I

I

Др Срђан Мереи, доктор медицине, специјалиста епидемиологије, именује се за директора Завода за јавно здравље Сомбор, на
период од четири године.

МИРЈАНА БАРОШЕВИЋ, дипломирани андрагог из Кикинде,
и м е н у ј е се за директора Геронтолошког центра у Кикинди, на
време од четири године.

II

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-782/2014
Нови Сад, 27. август 2014. године

Број: 022-770/2014
Нови Сад, 3. септембар 2014. године

680.

682.

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС”, број 42/91, 71/94 и 79/2005) и члана 125. и 133. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/2011),
а у вези са тачком 1. Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника
Геронтолошки центар у Кикинди („Службени лист АПВ”, број
7/02), чланом 30. став 1. тачка 11. и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 4/2010), у поступку разрешења
вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Кикинди,
Покрајинска влада, на седници одржаној 3. септембра 2014. године, д о н е л а је

На основу члана 22. став 4. и члана 26. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за
2014. годину („Службени лист АПВ“, бр. 50/13 и 24/14 - ребаланс),
члана 36. став 2. и члана 50. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 40/12 – пречишћен текст) и Одлуке о условима регресирања превоза ученика
средњих школа (‘’Службени лист АПВ’’, бр. 1/13), Покрајински
секретаријат за образовање, управу и националне заједнице (у
даљем тексту: Секретаријат) расписује

Потпредседник
Покрајинске владе
проф. др Драгослав Петровић,с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
I
МИРЈАНА БАРОШЕВИЋ, дипломирани андрагог из Кикинде,
р а з р е ш а в а се дужности вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Кикинди, на коју је именована Решењем
Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-681/2013 од 20.
новембра 2013. године, на време до годину дана.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-755/2014
Нови Сад, 3. септембар 2014. године

Потпредседник
Покрајинске владе
проф. др Драгослав Петровић,с.р.

681.
На основу члана 133. став 2. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број 24/2011), а у вези са тачком 1. Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисника Геронтолошки центар у
Кикинди („Службени лист АПВ”, број 7/02), чланом 30. став 1.
тачка 11. и чланом 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о

Потпредседник
Покрајинске владе
проф. др Драгослав Петровић,с.р.

КОНКУРС
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА 2014. ГОДИНУ
Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, бр. 50/13 и
24/14-ребаланс) на посебном разделу Секретаријата за регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини, у износу
од 8.159.824,00 динара.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за
2014. годину.
УСЛОВИ КОНКУРСА
1. Подносиоци захтева
Корисници који имају право да учествују у расподели средстава су општине и градови на територији Аутономне Покрајине
Војводине.
2. Критеријуми расподеле средстава
Критеријуми расподеле средстава по Правилнику о начину
примене утврђених критеријума за регресирање превоза ученика
средњих школа број 128-451-155/2014-04 од 26.02. 2014. године су:
· број ученика средњих школа у школској 2013/2014. години са подручја општине (града) који свакодневно путују
од места становања до школе;
· степен развијености општина (градова) у АП Војводини
на основу Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању
јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2013. годину (‘’Службени гласник
РС’’, бр. 62/13).

3. септембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
Захтеви за доделу средстава подносе се искључиво на јединственом конкурсном обрасцу (са прилозима) Секретаријата.
Комплетна конкурсна документација може се преузети од 03.
септембра 2014. године на web адреси Секретаријата www.puma.
vojvodina.gov.rs
Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински
секретаријат за образовање, управу и националне заједнице са
назнаком ‘’За конкурс - регресирање превоза ученика’’, Булевар
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или се подносе лично, предајом Писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у
приземљу зграде Покрајинске Владе).
Рок за подношење пријава на Конкурс је 17. септембар 2014.
године.
Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну документацију и информације, односно
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити
подносиоце захтева.
Заинтересована лица додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу добити у Секретаријату на телефон 021/487
4262.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Nyilas Mihály
(Михаљ Њилаш)

683.
КОНКУРС
ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Конкурс је намењен финансирању и суфинансирању организација младих и за младе (у даљем тексту: организације) и установа, са седиштем у АП Војводини, са циљем подршке пројектима
који се односе на превенцију насиља и дискриминације.
Конкурсом ће бити подржани пројекти који подразумевају сензибилизацију младих у односу на:
- Смањивање предрасуда према младима из осетљивих
група - према припадницима националних мањина, маргинализованим групама (LGBT, Ромска популација итд.),
младима са инвалидитетом;
- превенцију насиља: електронско насиље (друштвене
мреже на интернету), вршњачко насиље (посебно насиље у школи), родно засновано насиље.
Пројекти треба да буду реализовани путем организације радионица, едукацијом и истраживањима.
ПРИОРИТЕТ имају пројекти:
- чија се циљна група не ограничава само на младе из
осетљивих група и жртве насиља, већ подразумева што
шири обухват популације младих, ради њихове сензибилизације на проблеме младих из осетљивих и дискриминисаних група;
- инклузивни пројекти
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- који подразумевају партнерску сарадњу више удружења
или установа које се баве младима (школе, Канцеларије
за младе, итд.)
- који се реализују у складу са одобреним програмом
КОНКУРСНИ ЗАДАЦИ
- Едукација и вршњачка едукација на тему толеранције,
људских и мањинских права и слобода, превенцију насиља и дискриминације, родне равноправности (нарочито обухватити мушку популацију);
- Обука вршњачких медијатора у школском окружењу –
вештине асертивне комуникације, облици асертивног
понашања, начини превазилажења конфликтних ситуација;
- Указивање на проблеме и приказ могућих решења везаних за превенцију дискриминације и насиље на креативан и модеран начин (филм, фотографија, музика, представа…);
- Кампање усмерене на смањивање предрасуда према младима из осетљивих група и организовање промотивних
акција које имају за тему суживот младих људи без обзира на националну, верску, родну и завичајну припадност,
порекло односно социјални стандард и ниво образовања;
- Подршка реализацији културних активности за младе
из осетљивих група (нпр. позоришне представе, секција
или програми за младе оштећеног слуха, аудио библиотеке за младе остећеног вида и сл.), уз обавезно непосредно учешће свих младих, а не само младих из осетљивих и дискриминисаних група (инклузивни приступ);
- Подизање нивоа свести младих о ризицима на интернету
и syber насиљу.
Услови конкурса:
- Укупан износ средстава на овом Конкурсу је 5.000.000,00
динара;
- Максимални износ средстава који може бити одобрен по
пројекту износи 300.000,00 динара;
- Пројекат може трајати током школске 2014/2015, на
краће од 3 месеца;
- Једна организација може да конкурише само са једним
пројектом;
- Предлози пројекта подносе се искључиво на формулару
који се може преузети на сајту www.sio.vojvodina.gov.rs;
- Пројектима могу бити обухваћени млади до пунолетства;
- Неопходна је биографија координатора, тренера, едукатора;
- Непотпуно попуњени пријавни формулари, непотпуна
документација и неблаговремене пријаве, неће се разматрати;
- Индиректни трошкови не могу премашити 20% од укупних трошкова пројекта;
- Пријаве на конкурс подносе се препорученом пошиљком
у три примерка и у електронској форми, на адресу Покрајинског секретаријата за спорт и омладину АП Војводине, Бул. Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад или
лично у пријемној канцеларији-писарници Владе АП
Војводине. Пријаве се подносе у запечаћеној коверти са
назнаком “не отварати – пријава за Конкурс за превенцију насиља и дискриминацијe”. На полеђини коверте
навести податке о носиоцу: назив, адресу, телефон, контакт особу;
Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања Конкурса.
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Одлука о изменама Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима;
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Финансијског плана Гаранцијског фонда
Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана Завода за културу војвођанских
Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2014.
годину;
Решење о разрешењу директора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици;
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици;
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у
Суботици;
Решење о именовању чланова Управног одбора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у
Суботици;
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора
Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици;
Решење о именовању чланова Надзорног одбора
Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици;
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине;
Решење о именовању члана Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине;
Решење о разрешењу директора Завода за јавно
здравље Сомбор;
Решење о именовању директора Завода за јавно
здравље Сомбор;
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Геронтолошког центра у Кикинди;
Решење о именовању директора Геронтолошког центра у Кикинди.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
682.

Конкурс за регресирање превоза ученика средњих
школа за 2014. годину.
1434

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
683.

Конкурс за превенцију насиља дискриминације.
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