
421.

În baza articolului 32 punctele 4 şi 14 şi articolului 36 alineatul 
2 din Hotărârrea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial 
(„Bul. oficial al P.A. Voivodina”, numărul 37/2014), raportat la artico-
lul 13 din Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă („Monitorul 
oficial al RS”, numărul 101/2005), Guvernul Provincial, în şedinţa ţi-
nută pe data de 13 mai 2015, a adoptat

HOTĂRÂREA 
DE ADOPTARE A ACTULUI PRIVIND EVALUAREA

RISCULUI PENTRU TOATE LOCURILE
DE MUNCĂ ŞI ÎN MEDIUL DE MUNCĂ PENTRU ORGANELE 

PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Articolul 1

 Se adoptă Actul privind evaluarea riscului pentru toate locurile de 
muncă şi în mediul de muncă pentru organele Provinciei Autonome Voi-
vodina (în continuare: Actul privind evaluarea riscului), pe care l-a în-
tocmit Şcoala Tehnică de Înalte Studii de Specialitate din Novi Sad, în 
baza Contractului privind achiziţia publică de valoare mică Nr. crt. JHMB 
9/2013, numărul Contractului 133-404-77/2013-01 din 22 aprilie 2013.

 Actul privind evaluarea riscului prezintă parte integrantă a prezen-
tei hotărâri.

 Organele Provinciei Autonome Voivodina, în sensul prezentei ho-
tărâri, sunt organele administraţiei provinciale, Secretariatul Guver-
nului Provincial, serviciile şi direcţiile pe care le înfiinţează Guvernul 
Provincial, Protectorul Provincial al Cetăţenilor – Ombudsmanul, 
Magistratura Provinciei Autonome Voivodina şi Serviciul Adunării 
Provinciei Autonome Voivodina.

Articolul 2

 Se însărcinează Secretariatul Provincial pentru Economie, Ocu-
parea Forţei de Muncă şi Egalitatea de Şanse de a urmări situaţia în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, de a aplica concluziile Ac-
tului privind evaluarea riscului, precum şi de a efectua modificările şi 
completările acestuia, în cazul apariţiei oricărui pericol nou, modi-
ficării nivelului de risc în procesul de muncă, modificării proceselor 
tehnologice de muncă şi modificării organizării muncii.

Articolul 3

 Prezenta hotărâre, fără Actul privind evaluarea riscului, va fi publi-
cată în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina” şi intră 
în vigoare a opta zi de la data publicării ei.

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 16-1/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s. Miroslav Vasin

422.

În baza articolului 21 alineatul 2, articolelor 35, 36 și 38 alineatul 1 
punctul 4 din Legea privind Întreprinderile Publice (”Monitorul ofi-
cial R.S.” numărul 119/12), articolului 31 din Hotărârea Adunării Pro-
vinciei privind Întreprinderea Publică pentru Planificarea şi Proiecta-
rea Urbanistică şi de Amenajare a Spaţiului „Institutul de Urbanism 
din Voivodina“ Novi Sad („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 4/13) 
şi art. 36 alineatul 6 din Hotărârea Adunării Provinciei privind Guver-
nul Provincial („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 37/14), Guvernul 
Provincial, în şedinţa ţinută pe data de 8 mai 2015,  a  a d o p t a t

D E C I Z I A

I

VLADIMIR ZELENOVIĆ s e  d e s t i t u i e din funcţia de director 
al Întreprinderii Publice pentru Planificarea şi Proiectarea Urbanistică 
şi de Amenajare a Spaţiului „Institutul de Urbanism din Voivodina“ 
Novi Sad.

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 023-36/2015
Novi Sad, 8 mai 2015

PREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s. dr. Bojan Pajtić

423.

În baza articolului 42 alineatul 1 punctul 1, alineatul 2 și 4 din Le-
gea privind Întreprinderile Publice (”Monitorul oficial R.S.” numă-
rul 119/12), articolului 31 din Hotărârea Adunării Provinciei privind 
Întreprinderea Publică pentru Planificarea şi Proiectarea Urbanistică 
şi de Amenajare a Spaţiului „Institutul de Urbanism din Voivodina“ 
Novi Sad („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 4/13) şi art. 36 alinea-
tul 6 din Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial 
(„Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 37/14), Guvernul Provincial, în 
şedinţa ţinută pe data de 8 mai 2015,  a  a d o p t a t

D E C I Z I A

I

Dr. ALEKSANDAR JEVTIĆ s e  n u m e ș t e director interimar al 
Întreprinderii Publice pentru Planificarea şi Proiectarea Urbanistică 
şi de Amenajare a Spaţiului „Institutul de Urbanism din Voivodina“ 
Novi Sad, pe o perioadă de șase luni.
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II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 023-37/2015
Novi Sad, 8 mai 2015

PREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s. dr. Bojan Pajtić

424.

În baza articolului 32 punctul 8 și articolului 36 alineatul 6 din 
Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial („Bule-
tinul oficial al P.A.V.”, numărul: 37/14), și articolului 26 alineatul 3 
din Hotărârea Adunării Provinciei privind administraţia provincială 
(„Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul: 37/14), Guvernul Provincial, în 
şedinţa ţinută pe data de 8 mai 2015,  a    a d o p t a t 

DECIZIA 

I

VLADIMIR ZELENOVIĆ, s e   n u m e ș t e subsecretar al Secre-
tariatului Provincial pentru Urbanism, Construcții și Protecția Mediu-
lui, pe o perioadă de patru ani. 

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 02-99/2015
Novi Sad, 8 mai 2015

PREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s. Dr. Bojan Pajtić

425.

În baza articolului 6 alineatul 2 din Hotărârea privind instituirea bran-
dului „Cel mai bun din Voivodina” („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 
12/08), şi art. 35 şi 36 alineatul 6 din Hotărârrea Adunării Provinciei pri-
vind Guvernul Provincial („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 37/2014), 
Guvernul Provincial, în şedinţa ţinută pe data de 13 mai 2015, a adoptat

DECIZIA
PRIVIND ATRIBUIREA DREPTULUI DE FOLOSIRE A 

BRANDULUI „CEL MAI BUN DIN VOIVODINA” 

I

Dreptul de folosire a brandului „Cel mai bun din Voivodina”, pe o 
perioadă de trei ani, se atribuie producătorului:

JAM@JELLY a antreprenorului Mirna Milosavljević 22406 Irig, 
Ive Lole Ribara 132, pentru produsul: Magiun de caise.

II

Dreptul prevăzut la articolul 1 al prezentei decizii, JAM@JELLY a an-
treprenorului Mirna Milosavljević 22406 Irig, Ive Lole Ribara 132, îl rea-
lizează prin aplicarea brandului «Cel mai bun din Voivodina» pe ambalaj.

Titularul dreptului este obligat să respecte Registrul standardelor 
grafice pentru brandul «Cel mai bun din Voivodina».

III

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 392-1/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s.  Miroslav Vasin

426.

În baza articolului 6 alineatul 2 din Hotărârea privind instituirea bran-
dului „Cel mai bun din Voivodina” („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 
12/08), şi art. 35 şi 36 alineatul 6 din Hotărârrea Adunării Provinciei pri-
vind Guvernul Provincial („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 37/2014), 
Guvernul Provincial, în şedinţa ţinută pe data de 13 mai 2015, a adoptat

DECIZIA
PRIVIND ATRIBUIREA DREPTULUI DE FOLOSIRE A 

BRANDULUI „CEL MAI BUN DIN VOIVODINA” 

I

Dreptul de folosire a brandului „Cel mai bun din Voivodina”, pe o 
perioadă de trei ani, se atribuie producătorului:

 Atelierul de fierărie „Kovano gvožđe Mesaroš“ a antreprenorului 
Dragan Mesaroš 21220 Bečej, Jovana Popovića 41, pentru produsul: 
Scaun de fier forjat făcut manual HANA.

II

Dreptul prevăzut la articolul 1 al prezentei decizii, Atelierul de fi-
erărie „Kovano gvožđe Mesaroš“ a antreprenorului Dragan Mesaroš 
21220 Bečej, Jovana Popovića 41 , îl realizează prin aplicarea brandu-
lui «Cel mai bun din Voivodina» pe ambalaj.

Titularul dreptului este obligat să respecte Registrul standardelor 
grafice pentru brandul «Cel mai bun din Voivodina».

III

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 392-2/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s.  Miroslav Vasin

427.

În baza articolului 20 alineatul 1 din Legea privind serviciile pu-
blice („Monitorul oficial al R.S.”, numărul 42/91, 71/94 și 79/2005) și 
articolului 6 din Hotărârea privind înfiinţarea Institutului Provincial 
pentru Protecţia Socială („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 1/06), 
raportat la articolul 32 alineatul 1 punctul 9 și 12 și articolelor 35 şi 36  
alineatul 6 din Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Pro-
vincial („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 37/14), Guvernul Provin-
cial, în şedinţa ţinută pe data de 13 mai 2015, a adoptat

D E C I Z I A

I

Se destituie din funcție în Consiliul de Adminsitrație al Institutului 
Provincial pentru Protecția Socială:

- președintele:
 Dušan Starević, avocat din Novi Sad,
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Membrii:
1. Tatjana Veselinović, specialist în științe juridice din Novi Sad,
2. Vesna Milošev, licențiat în sociologie din Novi Sad,
3. Senasi Oscar, lucrător social din Senta,
4. Diana Milović, Facultatea de Filosofie din Novi Sad,
5. Dr. Gruja Milošev , medic specialist din Bačka Topola
6. Tatjana Lazor Obradović, licențiată în defectologie din Ru-

menka, reprezentant al angajaților în Instituție,
7. Ivana Koprivica, master psihologia de afaceri din Novi Sad, re-

prezentant al angjațiolor în Instituție, 
8. Nataša Milić Teofilović, licențiat în pedagogie din Novi Sad, 

reprezentant al angajaților în Instituție. 

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 022-253/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREȘEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s.  Miroslav Vasin

428.

În baza articolului 20 alineatul 1 din Legea privind serviciile pu-
blice („Monitorul oficial al R.S.”, numărul 42/91, 71/94 și 79/2005) și 
articolului 6 din Hotărârea privind înfiinţarea Institutului Provincial 
pentru Protecţia Socială („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 1/06), 
raportat la articolul 32 alineatul 1 punctul 9 și 12 și articolelor 35 şi 36  
alineatul 6 din Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Pro-
vincial („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 37/14), Guvernul Provin-
cial, în şedinţa ţinută pe data de 13 mai 2015, a adoptat

D E C I Z I A

I

În Consiliul de Adminsitrație al Institutului Provincial pentru Pro-
tecția Socială, se numesc:

- președinte:
 Tomislav Bogunović, master geografie din Novi Sad,

Membri:
1. Zuzana Stanko, licențiată în economie din Stara Moravica,
2. Zvezdana Bečelić, licențiată în sociologie din Novi Sad,
3. Tatjana Lazor Obradović, licențiată în defectologie din Ru-

menka, reprezentant al angajaților în Instituție,
4. Tatjana Grnčarski, lucrător social din Novi Sad reprezentant al 

angajaților în Instituție.

Președinte și membri ai Consiliului de Administrație al Institutului 
de Provincial pentru Protecția Socială, se numesc pe o perioadă de 
patru ani.

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 022-254/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREȘEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s.  Miroslav Vasin

429.

În baza articolului 22 alineatul 1 din Legea privind serviciile pu-
blice („Monitorul oficial al R.S.”, numărul 42/91, 71/94 și 79/2005) și 
articolului 6 din Hotărârea privind înfiinţarea Institutului Provincial 
pentru Protecţia Socială („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 1/06), 
raportat la articolul 32 alineatul 1 punctul 9 și 12 și articolelor 35 şi 36  
alineatul 6 din Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Pro-
vincial („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 37/14), Guvernul Provin-
cial, în şedinţa ţinută pe data de 13 mai 2015, a adoptat

D E C I Z I A

I

Se destituie din funcție în Comitetul de Control al Institutului Pro-
vincial pentru Protecția Socială:

- președintele:
 Jovan Jeremić, licențiat în economie din Bačka Topola,

Membrii:
1. Violeta Racić, licențiată în economie din Novi Sad,
2. Čedomir Žilović, licențiat în economie din Novi Sad, reprezen-

tant al angajaților în Instituție.

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 022-251/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREȘEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s.  Miroslav Vasin

430.

În baza articolului 22 alineatul 1 din Legea privind serviciile pu-
blice („Monitorul oficial al R.S.”, numărul 42/91, 71/94 și 79/2005) și 
articolului 6 din Hotărârea privind înfiinţarea Institutului Provincial 
pentru Protecţia Socială („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 1/06), 
raportat la articolul 32 alineatul 1 punctul 9 și 12 și articolelor 35 şi 36  
alineatul 6 din Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Pro-
vincial („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 37/14), Guvernul Provin-
cial, în şedinţa ţinută pe data de 13 mai 2015, a adoptat

D E C I Z I A

I

În Comitetul de Control al Institutului Provincial pentru Protecția 
Socială, se numesc:

- președinte:
 Petar Krajčinović, licențiat în economie din Novi Sad,

Membri:
1. Vesna Milošev, licențiată în sociologie din Novi Sad,
2. Čedomir Žilović, licențiat în economie din Novi Sad, reprezen-

tant al angajaților în Instituție.

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 022-252/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREȘEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s.  Miroslav Vasin



Pagina 868 - Nr. 22 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V. 13 mai 2015

431.

În baza articolului 23 alineatul 1 din Legea privind nivelul de trai 
al elevilor şi studenţilor („Monitorul oficial al R.S.”, numerele: 18/10 
și 55/13), și articolului 32 alineatul 1 punctul 9, articolelor 35 și 36 
alineatul 6 din Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Pro-
vincial („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 37/14), în procedura de 
avizare a efectuării și a altei activități care este în funcția activității de 
bază a Căminului Elevilor de Şcoală Medie „Angelina Kojić – Gina” 
din Zrenianin, Guvernul Provincial, în şedinţa ţinută pe data de 13 
mai 2015, a    a d o p t a t

D E C I Z I A

I

Se dă aviz Căminului Elevilor de Şcoală Medie „Angelina Kojić – 
Gina” din Zrenianin pentru efectuarea și a altei activități, care este în 
funcția activității de bază, și anume:

- 58.11 – editarea cărților;
- 58.14 – editarea revistelor și publicațiilor periodice;
- 58.19 – restul activității editoriale;
- 35.11 – producția energiei electrice.

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 022-150/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREŞEDINELE
Guvernului Provincial

s.s.  Miroslav Vasin

432.

În baza articolului 48 alineatul 1 și articolului 52 alineatul 1 din 
Legea privind standardul elevilor și studenților („Monitorul oficial al 
R.S.“, numărul 18/10 și 55/13), articolului 36, alineatul 1, punctul 11 
din Legea privind stabilirea competenţelor Provinciei Autonome Voi-
vodina („Monitorul oficial al R.S.”, numărul 99/09, 67/12 – Hotărârea 
Curții Constituționale Iуз 353/09) și articolelor 35 și 36 alineatul 6 din 
Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial („Buleti-
nul oficial al P.A.V.”, numărul: 37/14), Guvernul Provincial, în şedinţa 
ţinută pe data de 13 mai 2015,  a   a d o p t a t 

D E C I Z I A
 

I

Se destituie membrul Consiliului de Administrație al Căminului 
Elevilor de Şcoală Medie din Novi Sad:

1. Tatjana Đurović, tehnician economic din Irig, reprezentant din 
rândul părinților. 

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 022-321/2015
Novi Sad, 13  mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s  Miroslav Vasin

433.

În baza articolului 48 alineatul 1 și articolului 52 alineatul 1 din Legea 
privind standardul elevilor și studenților („Monitorul oficial al R.S.“, numă-
rul 18/10 și 55/13), articolului 36, alineatul 1, punctul 11 din Legea privind 
stabilirea competenţelor Provinciei Autonome Voivodina („Monitorul ofi-
cial al R.S.”, numărul 99/09, 67/12 – Hotărârea Curții Constituționale Iуз 
353/09) și articolelor 35 și 36 alineatul 6 din Hotărârea Adunării Provinciei 
privind Guvernul Provincial („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul: 37/14), 
Guvernul Provincial, în şedinţa ţinută pe data de 13 mai 2015,  a   a d o p t a t 

D E C I Z I A
 

I

Se numește membru în Consiliul de Administrație al Căminului 
Elevilor de Şcoală Medie din Novi Sad:

1. Jelena Lučić din Ratkovo, reprezentant din rândul părinților. 

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 022-322/2015
Novi Sad, 13  mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s  Miroslav Vasin

434.

În baza articolului 32 punctul 9 şi art. 35 şi 36 alineatul 6 din Ho-
tărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial („Buletinul 
oficial al P.A. Voivodina”, numărul 37/14), raportat la articolul 1 lini-
uţa 7 din Hotărârea Adunării Provinciei privind transferul drepturilor 
de fondator asupra instituţiilor culturale pe care le-a înfiinţat Provin-
cia Autonomă Voivodina asupra Guvernului Provinciei Autonome 
Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 18/10), Guvernul 
Provincial, în şedinţa ţinută pe data de 13 mai 2015, a   a d o p t a t

D E C I Z I A

I

 Se avizează Regulamentul de modificare și completare a Regula-
mentului privind organizarea și sistematizarea internă a locurilor de 
muncă în Teatrul Naţional Sârb, numărul: 01-589/1-2015, pe care l-a 
emis directorul Instituţiei, pe data de 3 martie 2015.

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 022-255/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s.  Miroslav Vasin

435.

În baza articolului 32 punctul 6 şi art. 35 şi 36 alineatul 6 din Ho-
tărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial („Buletinul 
oficial al P.A. Voivodina”, numărul 37/14), și articolului 1 alineatul 1 
liniuţa 7 din Hotărârea Adunării Provinciei privind transferul dreptu-
rilor de fondator asupra instituţiilor culturale pe care le-a înfiinţat Pro-
vincia Autonomă Voivodina asupra Guvernului Provinciei Autonome 
Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 18/10), Guvernul 
Provincial, în şedinţa ţinută pe data de 13 mai 2015, a     a d o p t a t
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D E C I Z I A

I

 Se avizează Modificarea și completarea Planului financiar al mij-
loacelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor curente ale Teatrului 
Naţional Sârb pentru anul 2015, pe care le-a adoptat Consiliul de Ad-
ministrație al Instituției, în ședința ținută pe data de 28 aprilie 2015.

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 451-64/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s.  Miroslav Vasin

436.

În baza articolului 15 alineatul 1 din Hotărârea Adunării Provinciei 
privind înfiinţarea Orchestrei Simfonice Voivodinene („Buletinul ofi-
cial al P.A.V.”, numărul 21/10 şi 29/12) şi art. 35 şi 36 alineatul 6 din 
Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial („Buleti-
nul oficial al P.A.V.”, numărul 37/14), Guvernul Provincial, în şedinţa 
ţinută pe data de 13 mai 2015, a          a d o p t a t

D E C I Z I A

I

Se avizează Bilanțul și rezultatul financiar al Orchestrei Simfonice 
Voivodinene pentru anul 2014, pe care l-a adoptat Consiliul de Admi-
nistraţie al Orchestrei Simfonice Voivodinene, în cea de-a 30-a şedinţă 
ţinută pe data de 23 februarie 2015.

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 402-65/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s. Miroslav Vasin

437.

În baza articolului 18 din Hotărârea privind înființarea Institutului de Cul-
tură al Croaților din Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, numerele 07/08 
și 6/09) și articolelor 35 și 36, alineatul 6 din Hotărârea Adunării Provinciei 
privind Guvernul Provincial („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 37/14), 
Guvernul Provincial, în şedinţa ţinută pe data de 13 mai 2015,  a   a d o p t a t

D E C I Z I A

I

Se avizează Bilanțul Institutului de Cultură al Slovacilor din Voivo-
dina - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, pentru anul 2014, pe 
care l-a adoptat Consiliul de Administrație al Institutului, în cea de-a 
6-a ședință ținută pe data de 6 februarie 2015. 

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 402-55/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s. Miroslav Vasin

438.

În baza articolului 32 punctul 12 şi art. 35 şi 36 alineatul 6 din Ho-
tărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial (Buletinul 
oficial al P.A.V.”, numărul 37/2014), Guvernul Provincial, în şedinţa 
ţinută pe data de 13 mai 2015, a    a d o p t a t

D E C I Z I A

I

 S e  d e s t i t u i e din funcţie  membrii Consiliului de Administraţie 
al Arhivei Istorice din Biserica Albă:

· Igor Vokoun, istoric de artă, președintele,
· Ivan Stojanović, bibliotecar – informatician,
· Fodor Tamás, licențiat în filologie
· Radisav Živković, inginer mecanică,
· Olga Dimitrovski, politolog,
· Željko Komarica, licențiat în drept,
· Milan Belobabić, tehnician economic.

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 022-146/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s. Miroslav Vasin

439.

În baza articolului 32 punctul 12 şi art. 35 şi 36 alineatul 6 din Ho-
tărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial (Buletinul 
oficial al P.A.V.”, numărul 37/2014), Guvernul Provincial, în şedinţa 
ţinută pe data de 13 mai 2015, a    a d o p t a t

D E C I Z I A

I

 Se  numesc membri în Consiliul de Administraţie al Arhivei Istorice 
din Biserica Albă, pe o perioadă de patru ani:

· Igor Vokoun, istoric de artă, președinte,
· Radisav Živković, inginer mecanică,
· Ivan Stojanović, bibliotecar – informatician,
· Fodor Tamás, licențiat în filologie
· Olga Dimitrovski, politolog,
· Ilija Jovanović, istoric,
· Slađana Tomić, inginer tehnologia grafică.

II

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

Numărul: 022-147/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s. Miroslav Vasin

440.

În baza articolului 32 punctul 12 şi art. 35 şi 36 alineatul 6 din Ho-
tărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial (Buletinul 
oficial al P.A.V.”, numărul 37/2014), Guvernul Provincial, în şedinţa 
ţinută pe data de 13 mai 2015, a    a d o p t a t

D E C I Z I A

I

 S e  d e s t i t u i e din funcţie membrii Comitetului de Control al 
Arhivei Istorice din Biserica Albă:

· Zoran Maksimović, Școala medie de mecanică, președintele,
· Predrag Stefanović, pensionar,
· Dragoljub Veljković, profesor istorie,
· Rodica Gruiescu, politolog, jurnalist,
· Ljiljana Milošević, licențiată în filologie.

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 022-148/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s. Miroslav Vasin

441.

În baza articolului 32 punctul 12 şi art. 35 şi 36 alineatul 6 din Ho-
tărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial (Buletinul 
oficial al P.A.V.”, numărul 37/2014), Guvernul Provincial, în şedinţa 
ţinută pe data de 13 mai 2015, a    a d o p t a t

D E C I Z I A

I

 S e   n u m e s c  membri în Comitetul de Control al Arhivei Istorice 
din Biserica Albă, pe o perioadă de patru ani:

· Zoran Maksimović, Școala medie de mecanică, președintele,
· Nenad Pataki, licențiat în drept, 
· Sava Nikolić, pensionar,
· Rade Surla, licențiat în drept,
· Ljiljana Radonjić, licențiată în filologie.

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 022-149/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s. Miroslav Vasin

442.

În baza articolului 22 alineatul 1 din Legea privind serviciile publi-
ce („Monitorul oficial al R.S.”, numerele: 42/91, 71/94 şi 79/05) rapor-
tat la punctul 1 din Hotărârea privind preluarea drepturilor şi obliga-
ţiilor de fondator asupra Instituţiei pentru Copii şi Tineret SOS Dečje 
selo «Dr Milorad Pavlović» Sremska Kamenica („Buletinul oficial al 
P.A.V.”, numărul 7/02), articolului 32, punctul 9 și 12 şi articolului 36, 
alineatul 6 din Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Pro-
vincial („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 37/14), raportat la arti-
colul 132 alineatul 3 din Legea privind protecţia socială („Monitorul 
oficial al R.S.”, numărul 24/11), Guvernul Provincial, în şedinţa ţinută 
pe data de 13 mai 2015,  a   a d o p t a t

D E C I Z I A

I

 Aleksandar Jovanović, licențiat în sociologie din Novi Sad, s e  d e s 
t i t u i e din funcţia de președinte al  Comitetul de Control al Instituţiei 
pentru Copii şi Tineret SOS Dečje selo «Dr Milorad Pavlović» Srems-
ka Kamenica, în care a fost numit prin Decizia Guvernului Provinciei 
Autonome Voivodina, numărul: 022-155/2014, din 19 februarie 2014.

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 022-183/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s Miroslav Vasin 

443.

În baza articolului 132 alineatul 3 din Legea privind protecţia soci-
ală („Monitorul oficial al R.S.”, numărul 24/11), punctului 1 din Ho-
tărârea privind preluarea drepturilor şi obligaţiilor de fondator asupra 
Instituţiei pentru Copii şi Tineret SOS Dečje selo «Dr Milorad Pavlo-
vić» Sremska Kamenica („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 7/02), 
articolului 32 alineatul 1 punctul 12 ți articolelor 35 și 36, alineatul 6 
din Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial („Bu-
letinul oficial al P.A.V.”, numărul 37/14), Guvernul Provincial, în şe-
dinţa ţinută pe data de 13 mai 2015,  a   a d o p t a t

D E C I Z I A

I

 Slavica Kurtinović, licențiată în drept din Budisava, se numește 
președinta Comitetului de Control al Instituţiei pentru Copii şi Tineret 
SOS Dečje selo «Dr Milorad Pavlović» Sremska Kamenica.

II

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 022-297/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s Miroslav Vasin 
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444.

În baza articolului 4 din Hotărârea Adunării Provinciei privind sus-
ţinerea examenului de admitere, respectiv examenului de verificare 
a aptitudinilor şi abilităţilor pentru înscrierea la instituţia de învăţă-
mânt superior al cărei fondator este Provincia Autonomă Voivodina în 
limbile minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale („Buletinul 
oficial al P.A. Voivodina” nr. 14/2015) şi articolelor 35 şi 36 alineatul 5 
din Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial („Bu-
letinul oficial al P.A. Voivodina” nr. 37/14) Guvernul Provincial, în 
şedinţa ţinută pe data de 13 mai 2015, a adoptat

ÎNDRUMAREA DE APLICARE A HOTĂRÂRII ADUNĂRII 
PROVINCIEI 

PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI DE ADMITERE, 
RESPECTIV EXAMENULUI DE VERIFICARE A 

APTITUDINILOR ŞI ABILITĂŢILOR PENTRU ÎNSCRIEREA 
LA INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR AL 

CĂREI FONDATOR ESTE PROVINCIA AUTONOMĂ 
VOIVODINA  ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE - 

COMUNITĂŢILOR NAŢIONALE

Articolul 1

 Prin prezenta îndrumare se stipulează procedura de acordare a asistenţei 
de specialitate din partea organului provincial al administraţiei însărcinat 
cu activităţi de traducere, precum şi alte probleme legate de organizarea 
examenului de admitere, respectiv examenului de verificare a aptitudinilor 
şi abilităţilor (în continuare: examenul de admitere) în limbile minorităţilor 
naţionale-comunităţilor naţionale, care sunt în uz oficial în unităţile auto-
guvernării locale din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina, pentru în-
scrierea la instituţia de învăţământ superior al cărei fondator este Provincia 
Autonomă Voivodina (în continuare: instituţia de învăţământ superior).

Articolul 2

 Cu ocazia prezentării cererii la concursul pentru susţinerea examenului 
de admitere, candidatul pentru înscrierea la instituţia de învăţământ supe-
rior, pe formularul care prezintă parte integrantă a prezentei îndrumări, se 
decide pentru limba în care doreşte să susţină examenul de admitere. 

În urma expirării termenului de primire a cererilor la concursul pen-
tru susţinerea examenului de admitere, instituţia de învăţământ superior 
întocmeşte lista cu limbile în care se va susţine examenul de admitere, 
pe care în termen de trei zile în lucrătoare de la data expirării termenului 
de primire a cererilor, o remite organului provincial al administraţiei 
competent pentru activităţi de traducere, în vederea desemnării persoa-
nelor care vor efectua traducerea examenului de admitere. 

În cazul în care candidaţiianunţaţi s-au  decis pentru limba minori-
tăţii naţionale – comunităţii naţionale care nu este în uz oficial în or-
ganele Provinciei Autonome Voivodina, lista prevăzută la alineatul 2 
al prezentei îndrumări, organul provincial al administraţiei competent 
pentru activităţi de traducere o remite în aceeaşi zi organului provincial 
al administraţiei competent pentru domeniul învăţământului superior. 

Articolul 3

Mijloacele pentru traducerea în limbile care nu sunt în uz oficial în 
organele Provinciei Autonome Voivodina, vor fi asigurate în bugetul 
Provinciei Autonome Voivodina în cadrul părţii organului provincial 
al administraţiei competent pentru domeniul învăţământului superior, 
care este dator să aplice procedurile corespunzătoare în vederea desem-
nării persoanelor care vor efectua traducerea examenului de admitere. 

Articolul 4 

În urma procurării, respectiv întocmirii testului pentru examenul 
de admitere (în continuare: testul), instituţia de învăţământ superior 
va facilita persoanei desemnate de organul provincial al administra-
ţiei competent pentru traducere accesul la test, în cazul în care este 
vorba despre traducerea în limbile minorităţilor naţionale – comunită-
ţilor naţionale care sunt în uz oficial în organele Provinciei Autonome 

Voivodina, respectiv persoanei desemnate de către organul provincial 
al administraţiei competent pentru învăţământul superior, dacă este 
vorba despre traducerea în limbile care sunt în uz oficial în unităţile 
autoguvernării locale din teritoriul P.A. Voivodina, dar nu sunt în uz 
oficial în organele Provinciei Autonome Voivodina, cel târziu zece zile 
înainte de desfăşurarea examenului de admitere.

Persoana prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol este obligată 
să traducă testul cel târziu trei zile înainte de desfăşurarea examenului 
de admitere.

Articolul 5

 Asupra îndrumărilor în scris care se dau candidaţilor pentru sus-
ţinerea examenului de admitere (cu privire la completarea testului, 
interdicţiile valabile la examenul de admitere etc.) se aplică similar 
prezenta îndrumare.

 Instituţia de învăţământ superior este datoare să alcătuiască în scris 
îndrumările orale care se dau candidaţilor pentru susţinerea examenului 
de admitere şi asupra acestora se aplică similar prezenta îndrumare. 

Articolul 6

 Asupra examinării răspunsurilor, respectiv a testelor la examenele 
de admitere precum şi asupra eventualelor recursuri la examenul de 
admitere care se susţine în limba minorităţii naţionale – comunităţii 
naţionale care este în uz oficial în teritoriul autoguvernării locale din 
Provincia Autonomă Voivodina, se aplică similar prezenta îndrumare.

Articolul 7

 Inspectorii însărcinaţi pentru domeniul învăţământului superior vor 
exercita control asupra aplicării prezentei îndrumări.

Articolul 8

Organul provincial însărcinat cu activităţi de traducere, respectiv 
organul provincial competent pentru domeniul învăţământului supe-
rior, este obligat să prezinte Guvernului provincial raport asupra ac-
tivităţilor efectuate în sensul prezentei ordonanţe, până la expirarea 
anului în care s-a organizat examenul de admitere.

 
Articolul 9

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

GUVERNUL PROVINCIAL

Numărul: 612-38/2015
Novi Sad, 13 mai 2015

VICEPREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

s.s. Miroslav Vasin

445.

În baza articolului 6 din Hotărârea Adunării Provinciei privind re-
partizarea mijloacelor bugetare organelor şi organizaţiilor în a căror 
activitate sunt în uz oficial limbile şi grafiile minorităţilor naţionale – 
comunităţilor naţionale („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 14/2015), 
Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie 
şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale, p u b l i c ă 

C O N C U R S
PENTRU REPARTIZAREA MIJLOACELOR BUGETARE 

ORGANELOR
ŞI ORGANIZAŢIILOR DIN PROVINCIA AUTONOMĂ 

VOIVODINA ÎN A CĂROR ACTIVITATE
SUNT ÎN UZ OFICIAL LIMBILE ŞI GRAFIILE 

MINORITĂŢILOR NAŢIONALE - COMUNITĂŢILOR 
NAŢIONALE PENTRU ANUL 2015



Pagina 872 - Nr. 22 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V. 13 mai 2015

Mijloace în cuantum de 9.500.000,00 dinari se vor acorda pentru 
finanţarea, respectiv participarea la finanţarea  activităţilor al căror 
scop este avansarea exercitării dreptului la uzul oficial al limbilor şi 
grafiilor minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale în Provincia 
Autonomă Voivodina.

Dreptul de a participa la concurs îl au: 

• organele unităţilor autoguvernării locale din teritoriul Provin-
ciei Autonome Voivodina, în care uzul oficial al limbilor şi gra-
fiilor minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale este sti-
pulat în statutul oraşului, respectiv comunei, pentru întreg teri-
toriul unităţii autoguvernării locale, sau în localităţile din teri-
toriul lor;

• comunităţile locale din teritoriul oraşelor şi comunelor prevă-
zute la liniuţa precedentă;

• alte organe, organizaţii, servicii şi instituţii, beneficiari ai mij-
loacelor bugetare, care-şi au sediul în teritoriul autoguvernării 
locale sau care-şi desfăşoară activitatea în teritoriul autoguver-
nării locale, prevăzute la liniuţa 1.

 Mijloacele se acordă pentru finanţarea, respectiv participarea la fi-
nanţarea:

• instruirii angajaţilor în organele şi organizaţiile de a folosi lim-
ba minorităţii naţionale – comunităţii naţionale în uz oficial, 
îndeosebi la locurile de muncă la care se realizează contactul 
cu publicul (prin participarea la cursuri, seminarii şi alte întru-
niri organizate în scopuri similare) şi pentru dezvoltarea siste-
mului administraţiei electronice pentru munca  în condiţii de 
plurilingvism. 

• fabricare şi instalare a plăcilor cu denumirea organelor şi organi-
zaţiilor, denumirea localităţilor şi a altor denumiri geografice la 
indicarea drumurilor, denumirea străzilor şi pieţelor, precum şi a 
altor informaţii şi avertizări pentru public inscripţionate şi în lim-
bile minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale în uz oficial 
în comună, oraş şi localitate şi pentru tipărirea formularelor bi-
lingve şi plurilingve, a publicaţiilor oficiale şi a altor publicaţii.

Nivelul mijloacelor pentru repartizare se stabileşte în baza urmă-
toarelor criterii:

• numărul limbilor şi grafiilor minorităţilor naţionale – comuni-
tăţilor naţionale care sunt în uz oficial pe întreg teritoriul co-
munei, oraşului şi localităţii;

• ponderea procentuală a persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale – comunităţilor naţionale ale căror limbi şi grafii 
sunt în uz oficial, raportat la numărul total al populaţiei, con-
form datelor oficiale ale Institutului Republican de Statistică, 
în baza ultimului recensământ al populaţiei;

• cheltuielile materiale totale necesare pentru realizarea activită-
ţilor;

• existenţa altor surse de finanţare a activităţii;
• continuitatea în finanţarea activităţii de către Secretariat, re-

spectiv dacă mijloacele se solicită pentru prima dată.

Termenul de prezentare a anunţurilor la concurs este până la 15 
iunie 2015

Cererile la concurs se prezintă în exclusivitate pe formularele pen-
tru concurs ale Secretariatului. Documentaţia de concurs completă se 
poate obţine în birourile Secretariatului sau se poate prelua de pe in-
ternet – adresa:  www.ounz.vojvodina.gov.rs

Cererile la concurs se prezintă în limba sârbă sau într-una din lim-
bile minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale care sunt  în uz 
oficial în organele  Provinciei Autonome Voivodina.

Cererile se prezintă personal prin predarea la registratura organelor 
provinciale ale administraţiei din Novi Sad (edificiul Guvernului Pro-
vincial), sau se trimit prin poştă  pe adresa: Secretariatul Provincial 
pentru  Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţi-
onale - Comunităţile Naţionale, Bulevar Mihajla Pupina 16,  21 000 
Novi Sad.

În cazul în care se concurează în baza unui temei, cererile la con-
curs se remit în două exemplare cu două declaraţii autentificate şi 
semnate de către persoana autorizată a semnatarului cererii, iar dacă 
se concurează concomitent şi în baza altui temei, cererile se trimit în 
patru exemplare, cu patru declaraţii autentificate. 

Nu vor fi luate în dezbatere cererile sosite după termenul prevăzut, 
sau cele incomplete, dacă neajunsurile nu au fost înlăturate în terme-
nul dat ulterior, cererile care  nu se referă la destinaţiile prevăzute în 
concurs sau sunt prezentate de persoane neautorizate. 

Beneficiarul are obligaţia să folosescă mijloacele conform destinaţii-
lor pentru care au fost aprobate, iar mijloacele necheltuite  să le restituie 
în bugetul Provinciei Autonome Voivodina. Beneficiarul este obligat  să 
afişeze în mod corespunzător că la finanţare a participat şi Secretariatul. 
Beneficiarul este obligat cel târziu până la sfârşitul anului să prezinte 
Secretariatului raportul privind cheltuirea mijloacelor acordate  cu do-
cumentaţia corespunzătoare. În cazul suspiciunii că mijloacele acordate 
în anumite cazuri n-au fost folosite conform destinaţiei, Secretariatul 
va demara procedura în faţa organului provincial al administraţiei com-
petent pentru inspecţia bugetară, în vederea controlului folosirii mijloa-
celor în baza legii şi conform destinaţiilor. În cazul în care se stabileşte 
că mijloacele acordate n-au fost folosite conform destinaţiei în anumite 
cazuri, cererile beneficiarilor respectivi de mijloace în viitor nu vor fi 
luate în dezbatere cu prilejul participării lor la concurs.

Procedura concursului o desfăşoară Comisia pentru examinarea 
cererilor pe care o formează secretarul provincial. În urma exami-
nării cererilor sosite, Comisia întocmeşte propunerea justificată de 
repartizare a mijloacelor conform concursului şi o remite secretarului 
provincial.

Cu privire la repartizarea mijloacelor pentru beneficiari, în urma 
desfăşurării procedurii, hotărăşte secretarul provincial prin decizie 
care este definitivă. Decizia privind acordarea mijloacelor va fi publi-
cată pe pagina internet a Secretariatului.   

SECRETAR PROVINCIAL
Nyilas Mihály  

446.

CONCURS
PENTRU REPARTIZAREA MIJLOACELOR 

IRAMBURSABILE AUTOGUVERNĂRILOR LOCALE DIN 
PROVINCIA AUTONOMĂ  VOIVODINA ÎN ANUL 2015 

PENTRU COFINANȚAREA DEZVOLTĂRII TRANSPORTULUI 
ȘI INFRASTRUCTURII RUTIERE 

Secretariatul Provincial pentru Economie, Ocuparea Forței de 
Muncă și Egalitatea de Șanse (în continuare: Secretariatul), în cadrul 
activității de program Devoltarea transportului și infrastructurii ruti-
ere în Provincia Autonomă Voivodina, repartizează mijloace irambur-
sabile în cuantum total de 65.000.000,00 dinari (Transferuri capitale 
altor niveluri ale puterii). 

Scopurile cofinanțării sunt creșterea nivelului de securitate a partici-
panților în circulație, reducerea numărului de accidente rutiere și dezvol-
tarea cicloturismului în localitățile din Provincia Autonomă Voivodina. 

Destinațiile Concursului sunt: 

a) cofinanțarea elaborării documentației tehnice de proiect pentru 
construirea intersecțiilor cu sens giratoriu de circulație;

b) cofinanțarea construirii intersecțiilor cu sens giratoriu de circu-
lație;

c) cofinanțarea construirii semnalizării rutiere și stabilirea mij-
loacelor tehnice pentru încetinirea circulației în imediata apro-
piere a instituțiilor școlare și preșcolare;

d) cofinanțarea relocării stațiilor de autobuze de pe benzile de cir-
culație;

e) cofinanțarea construirii pistelor de biciclete respectiv ci-
clo-pietonale cu accent special pe destinațiile turistice.
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CONDIŢIILE CONCURSULUI

1. Drept de participare la concurs au autoguvernările locale din 
P.A. Voivodina. Autoguvenrările locale pot să concureze ex-
clusiv cu o cerere pentru una dintre destinațiile Concursului. 

2. Cel mai mare cuantum al mijloacelor solicitate este limitat, 
conform destinațiilor:

a) până la 1.000.000,00
b) până la 12.000.000,00 dinari,
c) până la 2.000.000,00 dinari,
d) până la 2.500.000,00 dinari și 
e) până la 5.000.000,00 dinari.

3.  Participarea proprie minimă a autoguvernării locale este de 
20% în raport cu valoarea totală a investiției cuprinsă în cere-
re. Prioritate la deciderea pentru repartizarea mijloacelor o au 
autoguvernările locale, care asigură participarea proprie mai 
mare. 

4. În caz de alegere a destinației a, este necesar de a remite auto-
rizația de amplasament sau condițiile de amplasare, eliberate 
din partea organului competent pentru activitățile ce țin de ur-
banism, precum și valoarea planificată a achiziției publice pen-
tru elaborarea documentației tehnice și de proiect. 

În cazuri de alegere a destinațiilor b, c, d și e se vor lua în consi-
derare exclusiv documentația tehnică și de proiect în baza căreia se 
poate accesa direct la executarea lucrărilor. În cazul în care cererea se 
referă la mai multe locații, pentru fiecare dintre acestea trebuie remisă 
documentația tehnică și de proiect corespunzătoare. 

5. Cererile la Concurs se prezintă pe formularele de concurs, care 
se pot prelua pe site-ul www.spriv.vojvodina.gov.rs și împreu-
nă cu documentația aferentă, se remit în plic închis pe adresa: 
Secretariatul Provincial pentru Economie, Ocuparea Forței de 
Muncă și Egalitatea de Șanse, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mi-
hajla Pupina 16, cu mențiunea pe fața plicului: ”Nu deschide – 
Cererea la Concursul pentru cofinanțarea dezvoltării transpor-
tului și infrastructurii rutiere în P.A.V. – 2015”, prin poștă sau 
personal la registratura organelor provinciale.

6. Termenul de prezentare a cererilor este 15.06.2015.
7. Cererile incomplete și sosite după timpul prevăzut nu se vor fi 

examinate. 

Hotărârea privind repartizarea mijloacelor în urma expirării Con-
cursului se va publica pe site-ul Secretariatului, după care se vor în-
cheia contracte cu Beneficiarii. 

Informații privind Concursul se pot obține în Secretariat la tele-
fonul: 021 487 43 24 sau pe e-mail: endre.surjan@voijvodina.gov.rs.
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GUVERNUL PROVINCIAL

421. Hotărârea de adoptare a Actului privind evaluarea ris-
cului pentru toate locurile de muncă şi în mediul de 
muncă pentru organele Provinciei Autonome Voivodi-
na;

422. Decizia privind destituirea directorului Întreprinderii 
Publice pentru Planificarea şi Proiectarea Urbanistică 
şi de Amenajare a Spaţiului „Institutul de Urbanism 
din Voivodina“ Novi Sad;

423. Decizia privind numirea directorului interimar al În-
treprinderii Publice pentru Planificarea şi Proiectarea 
Urbanistică şi de Amenajare a Spaţiului „Institutul de 
Urbanism din Voivodina“ Novi Sad;

424. Decizia privind numirea subsecretarului Secretariatu-
lui Provincial pentru Urbanism, Construcții și Protec-
ția Mediului;

425. Decizia privind atribuirea dreptului de folosire a bran-
dului „Cel mai bun din Voivodina”; 

426. Decizia privind atribuirea dreptului de folosire a bran-
dului „Cel mai bun din Voivodina”; 

427. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de Administraţie al Institutului Provincial 
pentru Protecția Socială;

428. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de Administraţie al Institutului Provincial 
pentru Protecția Socială;

429. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor 
Comitetului de Control al Institutului Provincial pen-
tru Protecția Socială;

430. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Comitetului de Control al Institutului Provincial pen-
tru Protecția Socială;

431. Decizia privind acordarea avizului Căminului Elevilor 
de Şcoală Medie „Angelina Kojić – Gina” din Zrenia-
nin;

432. Decizia privind destituirea membrului Consiliului de 
Administrație al Căminului Elevilor de Şcoală Medie 
din Novi Sad;

433. Decizia privind numirea membrului Consiliului de 
Administrație al Căminului Elevilor de Şcoală Medie 
din Novi Sad:

434. Decizia de avizare a Regulamentului de modificare și 
completare a Regulamentului privind organizarea și 
sistematizarea internă a locurilor de muncă în Teatrul 
Naţional Sârb;

435. Decizia privind avizarea Modificării și completării 
Planului financiar al mijloacelor necesare pentru finan-
țarea cheltuielilor curente ale Teatrului Naţional Sârb 
pentru anul 2015;

436. Decizia privind avizarea Bilanțului și rezultatului fi-
nanciar al Orchestrei Simfonice Voivodinene pentru 
anul 2014;

437. Decizia privind avizarea Bilanțului Institutului de Cul-
tură al Slovacilor din Voivodina - Ústav pre kultúru 
vojvodinských Slovákov, pentru anul 2014;

438. Decizia privind destituirea membrilor Consiliului de 
Administraţie al Arhivei Istorice din Biserica Albă;

439. Decizia privind numirea membrilor Consiliului de Ad-
ministraţie al Arhivei Istorice din Biserica Albă;

440. Decizia privind destituirea membrilor Comitetului de 
Control al Arhivei Istorice din Biserica Albă;

441. Decizia privind numirea membrilor Comitetului de 
Control al Arhivei Istorice din Biserica Albă;

442. Decizia privind destituirea preşedintelui Comitetului 
de Control al Instituţiei pentru Copii şi Tineret SOS 
Dečje selo «Dr Milorad Pavlović» Sremska Kameni-
ca;

443. Decizia privind numirea preşedintelui Comitetului de 
Control al Instituţiei pentru Copii şi Tineret SOS Deč-
je selo «Dr Milorad Pavlović» Sremska Kamenica;

444. Îndrumarea de aplicare a Hotărârii Adunării Provinci-
ei privind susţinerea examenului de admitere, respec-
tiv examenului de verificare a aptitudinilor şi abilită-
ţilor pentru înscrierea la instituţia de învăţământ supe-
rior al cărei fondator este Provincia Autonomă Voivo-
dina  în limbile minorităţilor naţionale - comunităţilor 
naţionale.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI 
MINORITĂŢILE NAŢIONALE – COMUNITĂŢILE 

NAŢIONALE

445. Concurs pentru repartizarea mijloacelor bugetare or-
ganelor şi organizaţiilor din Provincia Autonomă Voi-
vodina în a căror activitate sunt în uz oficial limbile şi 
grafiile minorităţilor naţionale - comunităţilor naţiona-
le pentru anul 2015.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ECONOMIE, OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI 

EGALITATEA DE ȘANSE

446. Concurs pentru repartizarea mijloacelor irambursa-
bile autoguvernărilor locale din Provincia Autonomă  
Voivodina în anul 2015 pentru cofinanțarea dezvoltării 
transportului și infrastructurii rutiere. 
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