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1.

На основу чл. 35. и 36. став 1. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), а у 
вези са одредбама Закона о радним односима у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, број: 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 
49/99 – др. закон, 34/01 – др. закон, 39/02, 49/05 – одлука УС, 79/05 
– др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 23/13 
– одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јануара 
2015. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ
 О УТВРЂИВАЊУ ЗВАЊА И ЗАНИМАЊА

 ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА
 И О НАЧЕЛИМА 

ЗА УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ
 И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ 

РАДНИХ МЕСТА

Члан 1.

У Покрајинској уредби о утврђивању звања и занимања за-
послених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу 
организацију и систематизацију радних места („Службени лист 
АПВ”, број: 24/12, 35/12, 16/14 и 40/14), у члану 1. после речи: „раз-
врставају се”, додају се речи: „именована и”.

Члан 2.

У члану 5. у алинеји првој, другој и трећој, речи у загради: „ди-
пломске академске студије-master, специјалистичке академске 
студије”, замењују се речима: „мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије”. 

У алинеји четвртој и петој, речи у загради: „дипломске ака-
демске студије-master, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије”, замењују се речима: „мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије”.

Члан 3.

 Наслов: III РАЗВРСТАВАЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА ПО 
ГРУПАМА мења се и гласи: 

„III РАЗВРСТАВАЊЕ ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ 
ЛИЦА ПО ГРУПАМА”.

Члан 4.

 У члану 9. реч: „Постављена” замењује се речима: „Именована 
и постављена”.

Члан 5.

Члан 10. мења се и гласи:

„Члан 10.

Именована и постављена лица разврставају се:

I група

- генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине;

- секретар Покрајинске владе;
- директор Управе за капитална улагања Аутономне по-

крајине Војводине.

II група

- заменик генералног секретара Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине;

- подсекретар покрајинског секретаријата;
- директор Дирекције за робне резерве Аутономне по-

крајине Војводине;
- директор Туристичке организације Војводине;
- директор Покрајинског завода за равноправност полова.

III група

- директор Управе за заједничке послове покрајинских ор-
гана;

- директор Управе за имовину Аутономне покрајине 
Војводине;

- директор службе и управе коју оснива Покрајинска вла-
да;

- шеф Кабинета председника Скупштине Аутономне по-
крајине Војводине;

- шеф Кабинета председника Покрајинске владе;
- директор Стручне службе Покрајинског заштитника 

грађана – омбудсмана;
- помоћник покрајинског секретара.

IIIа група

- правобранилац Аутономне покрајине Војводине;
- заменик директора Управе за капитална улагања Ауто-

номне покрајине Војводине. 

IV група 

- помоћник генералног секретара Скупштине Аутономне 
покрајине Војводине;

- помоћник секретара Покрајинске владе.

IVа група 

- заменик правобраниоца Аутономне покрајине Војводи-
не.
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V група

- саветник председника Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине;

- саветник председника Покрајинске владе;
- помоћник директора Управе за заједничке послове по-

крајинских органа;
- помоћник директора Управе за имовину Аутономне по-

крајине Војводине;
- помоћник директора Управе за капитална улагања Ауто-

номне покрајине Војводине;
- помоћник директора Дирекције за робне резерве Ауто-

номне покрајине Војводине;
- помоћник директора службе и управе коју оснива По-

крајинска влада;
- шеф Протокола.”

Члан 6.

 Члан 10а. брише се.

Члан 7.

 У члану 11. речи: „Запослени и постављена лица”, замењују се 
речима: „Именована, постављена и запослена лица”.

Члан 8.

 Правилници о систематизацији и унутрашњој организацији 
ускладиће се са овом покрајинском уредбом, у року од 60 дана од 
дана њеног ступања на снагу.

Члан 9.

 Ова покрајинска уредба ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, а одредбе 
члана 10. примењују се од 1. јануара 2015. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 021-6/2015
Нови Сад, 15. јануар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

2.

На основу чл. 35. и 36. став 1. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о Покрајинској влади (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број 37/14), а у 
вези са Покрајинском уредбом о утврђивању звања и занимања 
запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу 
организацију и систематизацију радних места (‚‘Службени лист 
АПВ‘‘, број: 24/12, 35/12, 16/14, 40/14 и 01/15), Законом о радним 
односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 
48/91, 66/91, 44/98 – други закон, 49/99 - други закон, 34/01 - други 
закон, 39/02, 49/05 – одлука УСРС, 79/05 - други закон, 81/05 – 
исправка другог закона, 83/2005 - исправка другог закона и 23/13 
- одлука УС), Законом о платама у државним органима и јавним 
службама („Службени гласник РС“ број: 34/01, 62/06 - др. закон, 
63/06 - испр. др. закона, 116/08 - др. закони, 92/11, 99/11 - др. закон, 
10/13, 55/13 и 99/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата именованих и постављених лица и запослених у 
државним органима („Службени гласник РС“ број: 44/08 - пре-
чишћен текст и 02/12), Покрајинска влада, на седници одржаној 
15. јануара 2015. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О ПЛАТАМА, 
НАКНАДИ ТРОШКОВА, ОТПРЕМНИНИ

 И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
 ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
 У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

 ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Покрајинској уредби о платама, накнади трошкова, отпрем-
нини и другим примањима постављених и запослених лица у ор-
ганима Аутономне покрајине Војводине (‚‘Службени лист АПВ‘‘, 
број: 27/12, 35/12, 09/13, 16/14 и 40/14), члан 12. мења се и гласи: 

‚‘Члан 12.

Коефицијенти за обрачун и исплату плате постављених лица 
износе:

радно место платна група основни 
коефицијент

додатни 
коефицијент

-генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине;  
-секретар Покрајинске владе;

-директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
I 24,00 18,00

-заменик генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;  
-директор Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине ;  

- директор Туристичке организације Војводине;  
- директор Покрајинског завода за равноправност полова;  

- подсекретар покрајинског секретаријата;

II 22,00 18,00

- директор Управе за заједничке послове покрајинских органа;
- директор Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине; 

- директор службе и управе коју оснива Покрајинска влада; 
- шеф Кабинета председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине; 

- шеф Кабинета председника Покрајинске владе; 
- директор Стручне службе Покрајинског  заштитника грађана - омбудсмана; 

- помоћник покрајинског секретара;

III 21,50 18,00

- правобранилац  Аутономне покрајине Војводине;
- заменик директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; IIIа 21,10 18,00

- помоћник  генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;  
- помоћник  секретара Покрајинске владе; IV 20,20 18,00

- заменик правобраниоца Аутономне покрајине Војводине; IVа 19,10 18,00
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- саветник председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине;  
- саветник председника Покрајинске владе;  

- помоћник  директора Управе за заједничке послове покрајинских органа;
- помоћник директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине; 

- шеф Протокола; 
- помоћник директора Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине; 

- помоћник директора службе и управе коју оснива Покрајинска влада;
- помоћник  директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.                                                                                                                  

V 17,70 18,00

Члан 2.

Члан 13. мења се и гласи:

‘’Члан 13.

Коефицијент за обрачун и исплату плате постављених лица утврђен у члану 12. ове покрајинске уредбе, увећава се за одговарајући 
проценат увећања:

радно место платна група Проценат увећања

-директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; I 29,63%

- генерални  секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине; I 23,09%

- секретар Покрајинске владе; I 18,29%

- заменик генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине; II 14,04%

- подсекретар покрајинског секретаријата; II 13,85%

-директор Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине; 
- директор Туристичке организације Војводине; 

- директор Покрајинског завода за равноправност полова;
II 11%

- директор Управе за заједничке послове покрајинских органа;                         - директор Управе 
за имовину Аутономне покрајине Војводине; III 25,77%

- директор службе и управе коју оснива Покрајинска влада; 
- шеф Кабинета председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине; 

- шеф Кабинета председника Покрајинске владе; 
- директор Стручне службе Покрајинског  заштитника грађана - омбудсмана; 

- помоћник покрајинског секретара; 

III 12,67%

- правобранилац  Аутономне покрајине Војводине; IIIа 24,54%

- заменик директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; IIIа 23%

- помоћник  генералног  секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;  
- помоћник секретара Покрајинске владе; IV 13,80%

-заменик правобраниоца Аутономне покрајине Војводине; IVа 29,63%

- саветник председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине;  
- саветник председника Покрајинске владе; V 17,71%

- помоћник директора Управе за заједничке послове покрајинских органа;  
- помоћник директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине;

- помоћник  директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
V 24,66%

- шеф Протокола; 
- помоћник директора Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине; 

- помоћник директора службе и управе коју оснива Покрајинска влада.
V 2,63%

Члан 3.

Ова покрајинска уредба ступа на снагу даном објављивања у 
“Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, а примењује 
се од обрачуна и исплате плате за месец јануар 2015. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 120-61/2014
Нови Сад, 15. јануар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

3.

На основу члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Служ-

бени лист АПВ“, број 4/13), члана 32. став 1. тачка 9, чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ“, број 37/14) и члана 60. став 1. тачка 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 119/12, 
116/13-аут.тумачење и 44/14-др.закон), Покрајинска влада, на сед-
ници одржаној 14. јануара 2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине“ Нови Сад број: 2580/4 од 29.12.2014. годи-
не, да, у складу са одредбама Уговора о набавци услуге израде 
Плана детаљне регулације ДВ 110кв Ђердап 2 – Мосна, који је 
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад закључио са ЈП 
„Електромрежа Србије“, Београд, Завод изда ЈП „Електромрежа 
Србије“ Београд, као Наручиоцу израде плана, бланко сопстве-
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ну меницу, као средство финансијског обезбеђења за добро из-
вршење посла, у висини од 10% од вредности уговорене цене са 
ПДВ-ом, са роком доспећа 30 дана дуже од дана испоруке Плана.

Надзорни одбор ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
је одлуку донео на 7. седници одржаној 29.12.2014. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 40-3/2015
Нови Сад, 14. јануар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

4.

На основу члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање 
и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
(„Службени лист АПВ“, број 4/13), члана 32. став 1. тачка 9, чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ“, број 37/14) и члана 60. став 1. тачка 
2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 
119/12, 116/13-аут.тумачење и 44/14-др.закон), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 14. јануара 2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Завод 
за урбанизам Војводине“ Нови Сад број: 2580/5 од 29.12.2014. 
године, да, у складу са одредбама Уговора о јавној набавци услуге 
израде Плана детаљне регулације подсистема „Нови Кнежевац“ 
I етапа регионалног система за снабдевање водом Баната, који је 
ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад закључио са ЈВП 
„Воде Војводине“ Нови Сад, Завод изда ЈВП „Воде Војводине“ 
Нови Сад, као Наручиоцу израде:

- бланко сопствену меницу, као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење уговорене обавезе, у ви-
сини од 10% од вредности уговорене цене са ПДВ-ом, са 
роком доспећа 30 дана дуже од дана званичне примопре-
даје пројекта,

- бланко сопствену меницу, као средство финансијског 
обезбеђења за отклањање недостатака у пројектној до-
кументацији, у висини од 10% од вредности уговорене 
цене са ПДВ-ом, са роком доспећа 30 дана дуже од дана 
добијања позитивног мишљења комисије за планове.

Надзорни одбор ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
је одлуку донео на 7. седници одржаној 29.12.2014. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 40-4/2015
Нови Сад, 14. јануар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

5.

На основу члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање 
и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
(„Службени лист АПВ“, број 4/13), члана 32. став 1. тачка 9, чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ“, број 37/14) и члана 60. став 1. тачка 
2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 
119/12, 116/13-аут.тумачење и 44/14-др.закон), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 14. јануара 2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине“ Нови Сад број: 2580/6 од 29.12.2014. године, 
да, у складу са одредбама Уговора о јавној набавци услуге израде 
Плана детаљне регулације дела канала Мали Иђош-Његошево 
подсистема за снабдевање водом „Мали Иђош“ на територији 
Општине Бачка Топола, који је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ 
Нови Сад закључио са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Завод 
изда ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, као Наручиоцу израде:

- бланко сопствену меницу, као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење уговорене обавезе, у ви-
сини од 10% од вредности уговорене цене са ПДВ-ом, са 
роком доспећа 30 дана дуже од дана званичне примопре-
даје пројекта,

- бланко сопствену меницу, као средство финансијског 
обезбеђења за отклањање недостатака у пројектној до-
кументацији, у висини од 10% од вредности уговорене 
цене са ПДВ-ом, са роком доспећа 30 дана дуже од дана 
добијања позитивног мишљења комисије за планове.

Надзорни одбор ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
је одлуку донео на 7. седници одржаној 29.12.2014.године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 40-2/2015
Нови Сад, 14. јануар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

6.

На основу члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање 
и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
(„Службени лист АПВ“, број 4/13), члана 32. став 1. тачка 9, чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ“, број 37/14) и члана 60. став 1. тачка 
2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 
119/12, 116/13-аут.тумачење и 44/14-др.закон), Покрајинска влада, 
на седници одржаној 14. јануара 2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине“ Нови Сад број: 2580/7 од 29.12.2014. године, 
да, у складу са одредбама Уговора о јавној набавци услуге израде 
Плана детаљне регулације ЦС „Мали Иђош“, потисног цевовода, 
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дела канала Мали Иђош-Његошево и акумулације „Мали Иђош“ 
подсистема за снабдевање водом „Мали Иђош“ на територији 
Општине Мали Иђош, који је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ 
Нови Сад закључио са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Завод 
изда ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, као Наручиоцу израде:

- бланко сопствену меницу, као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење уговорене обавезе, у ви-
сини од 10% од вредности уговорене цене са ПДВ-ом, са 
роком доспећа 30 дана дуже од дана званичне примопре-
даје пројекта,

- бланко сопствену меницу, као средство финансијског 
обезбеђења за отклањање недостатака у пројектној до-
кументацији, у висини од 10% од вредности уговорене 
цене са ПДВ-ом, са роком доспећа 30 дана дуже од дана 
добијања позитивног мишљења комисије за планове.

Надзорни одбор ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
је одлуку донео на 7. седници одржаној 29.12.2014.године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 40-1/2015
Нови Сад, 14. јануар 2015. године

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р

7.

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
гласник РС“, број 99/09, 67/2012 – Одлука Уставног суда 
IУз 353/2009), члана 102. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11 
и 55/13), члана 21., 23., 24. и 16. Закона о уџбеницима и другим 
наставним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09), 
члана 50. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи («Службени лист АПВ», бр. 40/2012 – пречишћен текст), 
покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, донео је  д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

 ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК 
«МАЂАРСКИ ЈЕЗИК – радна граматика», за осми разред основне 
школе, аутора др Ласло Молнар Чикош, др Марија Пастор Кичи, Ре-
гина Сивери Мора и Ержебет Роквић и рецензената др Харгита Хор-
ват Футо, др Едит Катона и Габриела Мухи, као уџбеника за настав-
ни предмет Мађарски језик и књижевност за осми разред основне 
школе, писан латиничним писмом, на мађарском језику, издавача ЈП 
Завода за уџбенике, Београд, почев од школске 2015/2016. године.

II

 Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине‘‘.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,  ПРОПИСЕ,  УПРАВУ И 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-61-252/2014-01
Дана:  12. 01. 2015. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály, s.r.

(Михаљ Њилаш, с.р.) 

______________________________________

И С П Р А В К А

РЕШЕЊА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ БРОЈ: 02-132/2014 
ОД 18. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ,

 О ПОСТАВЉЕЊУ 
ПОМОЋНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ СЕКРЕТАРКЕ

 ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

У решењу о постављењу помоћнице покрајинске секретарке за 
спорт и омладину, под I речи: „МИЛАНА БОРИШЕВ“, замењују 
се речима: „МИЛАНА БУКВИЋ“.

БРОЈ:  31/2015
ДАТУМ:  14. јануар 2015. године

Секретарка
Покрајинске владе
Романа Рудић,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, прописе, управу и националне мањине - 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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1. Покрајинска уредба о изменама и допунама По-
крајинске уредбе о утврђивању звања и занимања за-
послених у покрајинским органима и о начелима за 
унутрашњу организацију и систематизацију радних 
места

2. Покрајинска уредба о изменама и допунама По-
крајинске уредбе о платама, накнади трошкова, от-
премнини и другим примањима постављених и за-
послених лица у органима Аутономне покрајине 
Војводине

3. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног 
одбора ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
број: 2580/4 о издавању бланко сопствене менице

4. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног 
одбора ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
број: 2580/5 о издавању бланко сопствених меница

5. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног 
одбора ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
број: 2580/6 о издавању бланко сопствених меница

6. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног 
одбора ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад 
број: 2580/7 о издавању бланко сопствене менице

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

7. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбе-
ника „Мађарски језик-радна граматика“ за осми раз-
ред основне школе

 ИСПРАВКА Решења Покрајинске владе 
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