
536.

Podľa článku 79 odsek 3 a 4 Zákona o divej zveri a poľovníctve 
(vestník Službeni glasnik RS číslo 18/09 a 95/2018 - i. zákon), čl. 11 
a 22 odsek 3 Pokrajinského parlamentného uznesenia o rozpočte AP 
Vojvodiny na rok 2021 (Úradný vestník APV č. 66/20) a v súvislosti s 
Pokrajinským parlamentným uznesením o ročnom programe využíva-
nia finančných prostriedkov z rozpočtového fondu rozvoja poľovníctva 
Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v roku 2021 ( Úradný vestník AP 
Vojvodiny, č. 66/20) a Pravidlami o realizácii súbehov, ktoré vypisuje 
Pokrajinský sekretariát poľnohospodárstva, vodného hospodárstva a 
lesníctva, Pokrajinský sekretariát  poľnohospodárstva, vodného hos-
podárstva a lesníctva (ďalej: sekretariát) vyniesol:

PRAVIDLÁ 
O ZMENE PRAVIDIEL

ROZDELENIA PROSTRIEDKOV Z ROZPOČTOVÉHO 
FONDU PRE ROZVOJ POĽOVNÍCTVA AP VOJVODINY NA 

ROK 2021 

Článok 1

V Pravidlách o zmene Pravidiel  rozdelenia prostriedkov z rozpoč-
tového fondu pre rozvoj poľovníctva AP Vojvodiny na rok 2021 (Úrad-
ný vestník APV číslo 6/21) (ďalej v texte:  pravidlá) článok 10 odsek 2 
sa mení a znie takto: 

„V súlade s kritériami, ktoré sú definované v pravidlách, sa vytvorí 
výsledkový zoznam, na základe ktorého sa udeľujú nenávratné pro-
striedky. Podávatelia prihlášok na obstarávanie zariadenia pre nočné 
videnie s menej ako 23 % z maximálneho súčtu bodov, nemôžu usku-
točniť prostriedky na tomto súbehu. Podávatelia prihlášok na obstará-
vanie spektra s menej ako 25 % z maximálneho súčtu bodov, nemôžu 
uskutočniť prostriedky na tomto súbehu.“

Článok 2

Tieto pravidlá zverejniť Úradným vestníkom AP Vojvodiny a na 
webovej stránke psp.vojvodina.gov.rs.. 

POKRAJINSKÝ TAJOMNÍK
v. r. Čedomir Božić

Úradný vestník APV vychádza podľa 
potreby v šiestich jazykoch: srbskom, 

maďarskom, slovenskom, rumunskom, 
rusínskom a chorvátskom.
- Rukopisy sa nevracajú
- Inzeráty podľa sadzby
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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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VŠEOBECNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT 
POĽNOHOSPODÁRSTVA, VODNÉHO HOSPODÁRSTVA 

A LESNÍCTVA

536. Pravidlá o zmene pravidiel rozdelenia prostriedkov z 
Rozpočtového fondu pre rozvoj poľovníctva AP Vojvodi-
ny na rok 2021;

OSOBITNÁ ČASŤ

POKRAJINSKÁ VLÁDA

537. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho asistenta ta-
jomníka Pokrajinskej vlády; 

538. Rozhodnutie dosadení úradujúceho asistenta tajomníka 
Pokrajinskej vlády;  

539. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho asistenta po-
krajinského tajomníka vysokoškolského vzdelávania a 
vedeckovýskumnej činnosti;

540. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta pokrajin-
ského tajomníka vysokoškolského vzdelávania a vedec-
kovýskumnej činnosti; 

541. Rozhodnutie o zániku funkcie úradujúceho asistenta po-
krajinského tajomníka vysokoškolského vzdelávania a 
vedeckovýskumnej činnosti;

542. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta pokrajin-
ského tajomníka vysokoškolského vzdelávania a vedec-
kovýskumnej činnosti;

543. Rozhodnutie o zániku funkcie na  postavení úradujúceho 
asistenta riaditeľa Správy majetku Autonómnej pokrajiny 
Vojvodiny; 

544. Rozhodnutie o dosadení úradujúceho asistenta riaditeľa 
Správy majetku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny;  

545. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Pravidlám o zmenách a 
doplnkoch Pravidiel o organizácii a systematizácii prác 
Ustanovizne na ubytovanie a zaopatrenie starých Geron-
tologické stredisko Pančevo;  

546. Rozhodnutie o udelení súhlasu k Účtovnej závierke Kan-
celárie pre inklúziu Rómov za rok 2020; 

547. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Správnej rady Domu zdravia Dr. Dragan Funduk Pećinci;  

548. Rozhodnutie o menovaní predsedu a členov Správnej 
rady Domu zdravia Dr. Dragan Funduk Pećinci; 

549. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov Do-
zornej rady Domu zdravia Dr. Dragan Funduk Pećinci; 

550. Rozhodnutie o menovaní predsedu a členov Dozornej 
rady Domu zdravia Dr. Dragan Funduk Pećinci; 

551. Rozhodnutie o uvoľnení riaditeľa Špeciálnej nemocnice 
pre neurologické ochorenia a posttraumatické stavy Dr. 
Borivoje Gnjatić Stari Slankamen;

552. Rozhodnutie o menovaní úradujúceho riaditeľa Špeciál-
nej nemocnice pre neurologické ochorenia a posttrauma-
tické stavy Dr. Borivoje Gnjatić Stari Slankamen;  

553. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Správnej rady Domu zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky 
Petrovec; 

554. Rozhodnutie o menovaní predsedu a členov Správnej 
rady Domu zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec; 
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555. Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu a členov 
Dozornej rady Domu zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky 
Petrovec; 

556. Rozhodnutie o menovaní predsedu a členov Dozornej 
rady Domu zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec; 

557. Rozhodnutie o uvoľnení Dozornej rady Fondu pre európ-
ske záležitosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny; 

558. Rozhodnutie o menovaní Dozornej rady Fondu pre eu-
rópske záležitosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny;

559. Rozhodnutie o prevode prostriedkov do bežnej rozpočto-
vej rezervy číslo: 401-8/2021-4;

560. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-9/2021-46;

561. Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej  
rezervy číslo: 401-9/2021-47;  

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, 
PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – 

NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV

562. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nicovej súpravy Príroda a spoločnosť 4, pre štvrtý ročník 
základnej školy, napísaný v maďarskom jazyku a písme;

563. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nice Výpočtová technika a informatika 2 pre druhý roč-
ník gymnázia napísaný v chorvátskom jazyku a písme;

564. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nice Výtvarná kultúra 2 pre druhý ročník gymnázia 
prírodo-matematického a všeobecného typu napísaný v 
chorvátskom jazyku a písme;

565. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nicového súboru Slovenský jazyk 6  pre šiesty ročník zá-
kladnej školy v slovenskom jazyku a písme;

566. Rozhodnutie o povolení vydať a používať preklad učeb-
nicového súboru Slovenský jazyk 2 pre druhý ročník zá-
kladnej školy v slovenskom jazyku a písme;

OZNAMOVACIA ČASŤ

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ 
POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ

567. Verejný súbeh na udelenie nenávratných prostriedkov 
mestám a obciam z územia AP Vojvodiny na spolufinan-
covanie rozvoja lokálnych akčných plánov na zlepšenie 
postavenia Rómov a vykonávanie miestnych akčných plá-
nov na zlepšenie postavenia Rómov v oblasti bývania;

568. Verejný súbeh na udelenie nenávratných prostriedkov 
centrám pre sociálnu prácu z územia AP Vojvodiny na 
financovanie zapojenia rómskeho koordinátora;

569. Verejný súbeh na udeľovanie grantov občianskym zdru-
ženiam na financovanie projektov v oblasti podpory po-
stavenia Rómov a Rómok;

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

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT KULTÚRY, 
VEREJNÉHO INFORMOVANIA A STYKOV S 

NÁBOŽENSKÝMI SPOLOČENSTVAMI

571. mena súbehu pre spolufinancovanie projektov z oblasti 
filmového umenia a inej audiovizuálnej tvorivosti v AP 
Vojvodine v roku 2021;

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ZDRAVOTNÍCTVA

572. Oprava Verejného súbehu o pridelenie finančných pro-
striedkov Pokrajinského sekretariátu zdravotníctva zdru-
ženiam v oblasti zdravotnej ochrany;
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