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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 ). 

 V prípade uvedenom v odseku 1 tohto článku sa primerane použijú ustanovenia týchto pravidiel týkajúce sa vzhľadu 
vnútornej a zadnej strany Úradného vestníka APV.
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OSOBITNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

565. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie riaditeľa  Pokrajinského 
fondu pre rozvoj poľnohospodárstva; 

566. Rozhodnutie o zániku funkcie riaditeľa Správy kapitálo-
vých vkladov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny;

567. Rozhodnutie o dosadení  riaditeľa Správy kapitálových 
vkladov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny;

568. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho riaditeľa  Po-
krajinského ústavu pre sociálnu ochranu ;

569. Rozhodnutie o menovaní riaditeľa  Pokrajinského ústavu 
pre sociálnu ochranu;      

570. Rozhodnutie o menovaní člena Správnej rady Centra pre 
rodinné ubytovanie a osvojenie Subotica; 

571. Rozhodnutie o uvoľnení predstaviteľa Autonómnej po-
krajiny Vojvodiny z funkcie v Zhromaždení spoločnosti 
s ručením obmedzeným na spravovanie rozvoja turistickej 
oblasti Park Palić, Palić;

572. Rozhodnutie o menovaní predstaviteľa Autonómnej po-
krajiny Vojvodiny na funkciu v Zhromaždení spoločnosti 
s ručením obmedzeným na spravovanie rozvoja turistickej 
oblasti Park Palić, Palić; 

573. Rozhodnutie o menovaní člena Správnej rady Inštitútu pre 
kardiovaskulárne choroby Vojvodiny;

574. Rozhodnutie o menovaní  člena Správnej rady Domu zdra-
via Titel;

575. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-73/2022-70; 

576. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-73/2022-71; 

577. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-73/2022-72; 

 OZNAMOVACIA ČASŤ

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, 
PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – 

NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV

578.  Súbeh na organizáciu výchovno-rekreačného tábora pre 
žiakov stredných škôl;

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ 
POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ

579. Súbeh na pridelenie nenávratných prostriedkov občian-
skym združeniam/ženským združeniam na financovanie 
projektov v oblasti rovnosti pohlaví s cieľom zlepšiť po-
stavenie žien a rovnosť pohlaví  na území AP Vojvodiny;

580. Verejný súbeh na udelenie nenávratných prostriedkov cen-
trám pre sociálnu prácu z územia AP Vojvodiny na finan-
covanie zapojenia  koordinátora pre rómske otázky;

581. Verejný súbeh na udeľovanie grantov občianskym združe-
niam na financovanie projektov v oblasti podpory postave-
nia Rómov a Rómok;

582. Verejný súbeh na udelenie nenávratných prostriedkov 
mestám a obciam z územia AP Vojvodiny na spolufinan-
covanie vypracovania miestnych akčných plánov na zlep-
šenie postavenia Rómov a realizáciu miestnych akčných 
plánov na zlepšenie postavenia Rómov v oblasti bývania;

583. Verejný súbeh na financovanie programov združení obča-
nov v oblasti sociálnej ochrany a ochrany osôb s invalidi-
tou, ochrany bojovníkov a invalidov, spoločenskej starost-
livosti o deti a popularizácie pronatalitnej politiky v roku 
2022.
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