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Poznámka:

Tento Úradný vestník APV sa neuverejňuje v jazykoch národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, v súlade s 
článkom 5 odsek 2 Pokrajinského parlamentného uznesenia o uverejňovaní predpisov a iných aktov (Úradný vestník APV 
číslo 54/14 a 29/17).
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O B S A H

R. číslo Predmet Strana R. číslo Predmet Strana

OSOBITNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

1177. Rozhodnutie o zriadení pracovnej skupiny pre implemen-
táciu elektronickej správy v orgánoch, službách a sprá-
vach Autonómnej pokrajiny Vojvodiny;

1178. Rozhodnutie o uvoľnení právneho zastupiteľa Autonóm-
nej pokrajiny Vojvodiny na základe rozsudku súdu; 

1179. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho asistenta po-
krajinského tajomníka urbanizmu a ochrany životného 
prostredia;

1180. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho podtajomníka Po-
krajinského sekretariátu urbanizmu a ochrany životného 
prostredia;

1181. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta pokrajin-
ského tajomníka urbanizmu a ochrany životného prostre-
dia;

1182. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta pokrajin-
ského tajomníka urbanizmu a ochrany životného prostre-
dia;

1183. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta pokrajin-
ského tajomníka urbanizmu a ochrany životného prostre-
dia;

1184. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta pokrajin-
ského tajomníka urbanizmu a ochrany životného prostre-
dia;

1185. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie riaditeľa Pokrajinské-
ho ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok –Petrovara-
din;

1186. Rozhodnutie o menovaní úradujúceho riaditeľa Pokrajin-
ského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok – Petro-
varadin;

1187. Rozhodnutie o zániku funkcie riaditeľa Kultúrneho cen-
tra Vojvodiny Miloša Crnjanského, Nový Sad;

1188. Rozhodnutie o menovaní riaditeľa Kultúrneho centra 
Vojvodiny Miloša Crnjanského, Nový Sad;

1189. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-9/2021-102;

1190. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-9/2021-103;

1191. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-9/2021-104;

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT KULTÚRY, 
VEREJNÉHO INFORMOVANIA A STYKOV S 

NÁBOŽENSKÝMI SPOLOČENSTVAMI

1192. Rоzhodnutie o zmene Rozhodnutia o zriadení komisie 
pre skladanie odbornej skúšky zamestnancov v múzeách;

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, 
PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – 

NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV

1193. Rozhodnutie o povolení vydať a používať rukopis učeb-
nice Hudobná kultúra 8, pre ôsmy ročník základnej školy 
v maďarskom jazyku a písme;

1194. Rozhodnutie o povolení vydať a používať rukopis učeb-
nice Výpočtová technika a informatika 1 pre prvý ročník 
gymnázia napísaný v maďarskom jazyku a písme;

1195. Rozhodnutie o povolení vydať a používať rukopis prekla-
du učebnice – Technika a technológia 8 pre ôsmy ročník 
základnej školy v chorvátskom jazyku a písme;

1196. Rozhodnutie o povolení vydať a používať rukopis prekla-
du učebnicového súboru Matematika 4, pre štvrtý ročník 
základnej školy v chorvátskom jazyku a písme;

1197. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učebni-
ce Dejepis 8 pre ôsmy ročník základnej školy v rusínskom 
jazyku a písme;

1198. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nice Biológia 8 pre ôsmy ročník základnej školy v rusín-
skom jazyku a písme;

1199. Rozhodnutie o povolení vydať a používať rukopis prekla-
du učebnice Chémia 1 pre prvý ročník gymnázia v slo-
venskom jazyku a písme;

1200. Rozhodnutie o povolení vydať a používať učebnicovú 
súpravu Príroda a spoločnosť 3, pre tretí ročník základnej 
školy, napísaný v rumunskom jazyku a písme;

OZNAMOVACIA ČASŤ

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT KULTÚRY, 
VEREJNÉHO INFORMOVANIA A STYKOV S 

NÁBOŽENSKÝMI SPOLOČENSTVAMI

1201. Súbeh na financovanie projektov ochrany, obnovy, repa-
rácie, digitalizácie a archivovania archívneho filmového a 
audio vizuálneho materiálu významného pre AP Vojvo-
dinu v roku 2021;

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ 
POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ

1202. Verejný súbeh o pridelenie finančných prostriedkov na 
vykonávanie programov nového zamestnávania žien, 
ktoré sa nachádzajú na území AP Vojvodiny v situácii 
partnerského a rodinného násilia.


