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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

584. Rozhodnutie o udelení súhlasu k cenám služieb Verejné-
ho podniku pre územné a urbanistické plánovanie a pro-
jektovanie Ústav pre urbanizmus Vojvodiny Nový Sad; 

585. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Pravidlám o organizácii 
a systematizácii úkonov v Archíve Vojvodiny  Nový 
Sad; 

586. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Účtovnej závierke 
Pedagogického ústavu Vojvodiny za rok 2021; 

587. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho podtajom-
níka Pokrajinského sekretariátu regionálneho rozvoja 
medziregionálnej spolupráce a lokálnej samosprávy;

588. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta pokrajin-
ského tajomníka regionálneho rozvoja medziregionálnej 
spolupráce a lokálnej samosprávy; 

589. Rozhodnutie o zániku funkcie riaditeľa Ústavu pre 
kultúru vojvodinských Rusínov v Novom Sade;

590. Rozhodnutie menovaní riaditeľa Ústavu pre kultúru 
vojvodinských Rusínov v Novom Sade; 

591. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Správnej rady Domu zdravia Ruma, Ruma; 

592. Rozhodnutie o menovaní predsedu a členov Správnej 
rady Domu zdravia Ruma, Ruma; 

593. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Dozornej rady Domu zdravia Ruma, Ruma; 

594. Rozhodnutie o menovaní predsedu a členov Dozornej 
rady Domu zdravia Ruma, Ruma; 

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

596. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-73/2022-74; 

597. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej 
rezervy číslo: 401-73/2022-75; 

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT 
POĽNOHOSPODÁRSTVA, VODNÉHO HOSPODÁRSTVA 

A LESNÍCTVA

598. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Kapetanski rit 
do obhospodarovania;

599. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Dva bunara do 
obhospodarovanie;

600. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Kočovat do 
obhospodarovania;

601. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Pintovat do 
obhospodarovania;

602. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Revenica do 
obhospodarovania;

603. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Brzava do ob-
hospodarovania;

604. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Vučjak do ob-
hospodarovania;

605. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Dunav do ob-
hospodarovania;

606. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Veliki rit do 
obhospodarovania;

607. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Bečejski salaši 
do obhospodarovania;

608. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Varoški rit do 
obhospodarovania;

609. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Tamiš-Brzava 
do obhospodarovania;

610. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Gornji rit do 
obhospodarovania;

611. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Donji rit do 
obhospodarovania;

612. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Ribnjak Mos-
tonga do obhospodarovania;

613. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Teremija do 
obhospodarovania;

614. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Gelija do ob-
hospodarovania;

615. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Karaula do 
obhospodarovania;

616. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Melećin do 
obhospodarovania;

617. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Senćanski sa-
laši do obhospodarovania;

618. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Turija do ob-
hospodarovania;

619. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Visoka greda 
do obhospodarovania;

620. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Krivaja 1 do 
obhospodarovania;

621. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Krivaja 2 do 
obhospodarovania;

622. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Aleksandrovo 
do obhospodarovania;

623. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Koštanac do 
obhospodarovania;

624. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Novokneže-
vački ritovi do obhospodarovania;

O B S A H
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625. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Kurjačica do 
obhospodarovania;

626. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Sonta do ob-
hospodarovania;

627. Rozhodnutie o ustanovení poľovného revíru Gola Dobra 
do obhospodarovania;

628. Rozhodnutie o ustanovení poľovného revíru Stara Mora-
vica do obhospodarovania;

629. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Pačir do ob-
hospodarovania;

630. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Panonija 2 do 
obhospodarovania;

631. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Srndać 2 do 
obhospodarovania;

632. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Plavša do ob-
hospodarovania;

633. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Vršačka kula 
do obhospodarovania;

634. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Bođanski rit 
do obhospodarovania;

635. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Srndać 1 do 
obhospodarovania;

636. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Panonija 1 do 
obhospodarovania;

637. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Bačka do ob-
hospodarovania;

638. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Čot do obhos-
podarovania;

639. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Čot do obhos-
podarovania;

640. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Čik do obhos-
podarovania;

641. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Vršački rito-
vi-ribnjak do obhospodarovania;

642. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Lupus do ob-
hospodarovania;

643. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Košava do 
obhospodarovania;

644. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Sombor 2 do 
obhospodarovania;

645. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Zapadna Bač-
ka do obhospodarovania;

646. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Krčedin do 
obhospodarovania;

647. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Veliki bački 
kanal-sever do obhospodarovania;

648. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Sivac-jug do 
obhospodarovania;

649. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Sveti Niko-
la-Neuzina do obhospodarovania;

650. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Sombor 1 do 
obhospodarovania;

651. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Telečka viso-
ravan do obhospodarovania;

652. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Sveti Niko-
la-Banatska Dubica do obhospodarovania;

653. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Nadalj do ob-
hospodarovania;

654. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Ribnjak Zlati-
ca-Jazovo do obhospodarovania;

655. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Subotička 
peščara 1-jug do obhospodarovania;

656. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Subotička 
peščara 2-sever do obhospodarovania;

657. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Subotička 
peščara 3-istok do obhospodarovania;

658. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Slankamen do 
obhospodarovania;

659. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Sivac-sever 
do obhospodarovania;

660. Rozhodnutie o pridelení poľovného revíru Veliki bački 
kanal-jug do obhospodarovania;

661. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Lalinske liva-
de do obhospodarovania;

662. Rozhodnutie  o pridelení poľovného revíru Nera do ob-
hospodarovania;

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ 
POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ

663. Rozhodnutie o udelení súhlasu k menovaniu úradujúceho 
riaditeľa Centra sociálnej práce pre Obce Titel a Žabalj 
Solidarnost, Žabalj;

   
                               

 OZNAMOVACIA ČASŤ

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ENERGETIKY, 
STAVEBNÍCTVA A DOPRAVY

664. Uznesenie  o zmene Verejného súbehu o pridelenie nená-
vratných podnetných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizácie projektov úsporného osvetlenia;

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT HOSPODÁRSTVA A 
CESTOVNÉHO RUCHU

665. Verejná výzva na financovanie odbornej praxe.

 DROBNÉ OZNAMY – vyhlásenie dokladov za neplatné  


