
Регистар објављених прописа и других аката 2009. година

број "Службеног 

листа АПВ"

1

Ппкрајинска скупщтинска пдлука п спрпвпђеоу Статута Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 18/2009

2

Ппкрајинска скупщтинска пдлука п дппуни Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2009. гпдину 20/2009

3

Ппкрајинска скупщтинска пдлука п бучету Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2010.

гпдину; 20/2009

4
Ппкрајинска скупщтинска пдлука п ппкрајинским административним таксама

20/2009

5

Пдлука п верификацији мандата ппсланика у Скупщ тини Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 2/2009

6 Пдлука п избпру заменика старещина ппкрајинских пргана управе 2/2009

7
Пдлука п измени и дппуни Пдлуке п пбразпваоу Ппкрајинскпг савета за безбеднпст

2/2009

8 Пдлука п именпваоу шланпва Ппкрајинскпг савета за безбеднпст 2/2009

9

Пдлука п ангажпваоу ревизпра за пбављаое екстерне ревизије Кпнсплидпванпг

заврщнпг рашуна бучета АП Впјвпдине за 2008. гпдину 2/2009

10

Пдлука п разрещеоу директпра Дирекције за рпбне резерве Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 2/2009

11

Пдлука п именпваоу директпра Дирекције за рпбне резерве Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 2/2009

12
Пдлука п разрещеоу директпра Фпнда за развпј Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине

2/2009

13
Пдлука п именпваоу директпра Фпнда за развпј Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине

2/2009

14
Пдлука п разрещеоу директпра Јавнпг предузећа «Впјвпдинащуме», Петрпварадин

2/2009

15
Пдлука п именпваоу директпра Јавнпг предузећа «Впјвпдинащуме», Петрпварадин

2/2009

16

Пдлука п разрещеоу директпра Јавнпг впдппривреднпг предузећа «Впде

Впјвпдине», Нпви сад 2/2009

17

Пдлука п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Јавнпг впдппривреднпг

предузећа «Впде Впјвпдине», Нпви Сад 2/2009

18 Пдлука п разрещеоу директпра Педагпщкпг завпда Впјвпдине 2/2009

19 Пдлука п именпваоу директпра Педагпщкпг завпда Впјвпдине 2/2009

20

Пдлука п измени Пдлуке п именпваоу Шланпва Савета Филпзпфскпг факултета у

Нпвпм Саду 2/2009

21

Пдлука п измени пдлуке п именпваоу шланпва Савета Технплпщкпг факултета у

Нпвпм Саду 2/2009

22

Пдлука п измени Пдлуке п именпваоу шланпва Савета Медицинскпг факултете у

Нпвпм Саду 2/2009

23

Пдлука п измени Пдлуке п именпваоу шланпва Савета факултета сппрта и физишкпг

васпитаоа у Нпвпм Саду 2/2009

24

Исправка Пдлуке п именпваоу директпра Јавнпг предузећа «Впјвпдинащуме»,

Петрпварадин 3/2009

25 Пдлука п бучету Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2009. гпдину 4/2009

26 Пдлука п измени и дппуни Пдлуке п ппкрајинским службеницима 5/2009

27

Пдлука п дппунама Пдлуке п ппсланицима на сталнпм раду у Скупщтини Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине 5/2009

28
Пдлука п престанку мандата ппсланика у Скупщтини Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине

5/2009

29

Пдлука п измени Пдлуке п избпру ппсланика у Скупщтину Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 5/2009

30

Пдлука п изменама и дппунама Пдлуке п избпру председника и шланпва пдбпра

Скупщтине Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 5/2009

СКУПШТИНА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/4/4_2009.pdf


31

Пдлука п разрещеоу председника и заменика председника Ппкрајинске избпрне

кпмисије 5/2009

32

Пдлука п изради Прпстпрнпг плана ппдрушја ппсебне намене мреже кпридпра

сапбраћајне инфраструктуре на пснпвнпм правцу државнпг пута I реда бр. 24

Субптица-Зреоанин-Кпвин 5/2009

33

Пдлука п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Фпнда за развпј непрпфитнпг

сектпра Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2008. гпдину 5/2009

34

Пдлука п измени пдлуке п именпваоу председника и шланпва Скупщтине «Дневник»

Хплдинг акципнарскпг друщтва за нпвинскп-издавашку делатнпст
5/2009

35
Пдлука п измени Пдлуке п псниваоу Завпда за културу впјвпђанских Слпвака

6/2009

36 Пдлука п измени Пдлуке п псниваоу Завпда за културу впјвпђанских Хрвата 6/2009

37

Пдлука п привременим мерама за пгранишеое и смаоеое јавне пптрпщое у

прганима Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 7/2009

38

Пдлука п нашину и припритетима у изврщаваоу бучета Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине за 2009. гпдину и п нашину реализације трансфера јединицама лпкалне

сампуправе 7/2009

39
Пдлука п псниваоу Средое струшне щкпле «Бприслав Михајлпвић – Михиз» у Иригу

7/2009

40 Пдлука п измени Пдлуке п псниваоу Музеја Впјвпдине 7/2009

41
Пдлука п заврщнпм рашуну бучета Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2008. гпдину

8/2009

42

Пдлука п верификацији мандата ппсланика у Скупщтини Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 8/2009

43
Пдлука п престанку мандата ппсланика у Скупщтини Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине

8/2009

44

Пдлука п измени пдлуке п избпру председника и шланпва пдбпра Скупщтине

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 8/2009

45

Пдлука п дпнпщеоу Прпстпрнпг плана ппдрушја ппсебне намене Специјалнпг

резервата прирпде «Стари Бегеј – Царска бара» 8/2009

46

Пдлука п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Фпнда за пружаое ппмпћи

избеглим, прпгнаним и расељеним лицима 01.јануар-31.децембар 2008. гпдине
8/2009

47

Пдлука п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Фпнда за развпј

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 8/2009

48

Пдлука п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Фпнда за развпј

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 8/2009

49

Пдлука п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Гаранцијскпг фпнда

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 8/2009

50

Пдлука п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Гаранцијскпг фпнда

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 8/2009

51

Пдлука п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Туристишке

прганизације Впјвпдине 8/2009

52

Пдлука п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Туристишке

прганизације Впјвпдине 8/2009

53

Пдлука п разрещеоу председника и шланпва Савета Дирекције за рпбне резерве

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 8/2009

54

Пдлука п именпваоу председника и шланпва Савета Дирекције за рпбне резерве

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 8/2009

55

Пдлука п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Педагпщкпг завпда

Впјвпдине у Нпвпм Саду 8/2009

56

Пдлука п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Педагпщкпг завпда

Впјвпдине у Нпвпм Саду 8/2009

57

Пдлука п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Педагпщкпг завпда

Впјвпдине у Нпвпм Саду 8/2009

58

Пдлука п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Педагпщкпг завпда

Впјвпдине у Нпвпм Саду 8/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf


59

Пдлука п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда за културу

Впјвпдине у Нпвпм Саду 8/2009

60

Пдлука п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда за културу

Впјвпдине у Нпвпм Саду 8/2009

61

Пдлука п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Завпда за културу

Впјвпдине у Нпвпм Саду 8/2009

62

Пдлука п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Завпда за културу

Впјвпдине у Нпвпм Саду 8/2009

63

Пдлука п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Јавнпг предузећа за

прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое «Завпд за урбанизам

Впјвпдине» Нпви Сад 8/2009

64

Пдлука п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Јавнпг предузећа за

прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое «Завпд за урбанизам

Впјвпдине» Нпви Сад 8/2009

65

Пдлука п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Јавнпг предузећа за

прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое «Завпд за урбанизам

Впјвпдине» Нпви Сад 8/2009

66

Пдлука п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Јавнпг предузећа за

прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое «Завпд за урбанизам

Впјвпдине» Нпви Сад 8/2009

67

Пдлука п разрещеоу председника и шланпва Управнпг и Надзпрнпг пдбпра Јавнпг

предузећа «Впјвпдинащуме» Петрпварадин 8/2009

68

Пдлука п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Јавнпг предузећа

«Впјвпдинащуме» Петрпварадин 8/2009

69

Пдлука п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Јавнпг предузећа

«Впјвпдинащуме» Петрпварадин 8/2009

70

Пдлука п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг и Надзпрнпг

пдбпра Јавнпг впдппривреднпг предузећа «Впде Впјвпдине» Нпви Сад
8/2009

71

Пдлука п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Јавнпг

впдппривреднпг предузећа «Впде Впјвпдине» Нпви Сад 8/2009

72

Пдлука п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Јавнпг

впдппривреднпг предузећа «Впде Впјвпдине» Нпви Сад 8/2009

73

Пдлука п даваоу сагласнпсти на прпмену назива Технишке щкпле «Јпван Вуканпвић»

у Нпвпм Саду 8/2009

74

Пдлука п верификацији мандата ппсланика у Скупщтини Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 8/2009

75

Пдлука п дппунама Пдлуке п ппсланицима на сталнпм раду у Скупщтини Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине 9/2009

76

Пдлука п изменама и дппунама Пдлуке п нашину и припритетима у изврщаваоу

бучета Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2009. гпдину и п нашину реализације

трансфера јединицама лпкалне сампуправе 9/2009

77

Пдлука п изменама и дппунама Пдлуке п брпју, структури и прпстпрнпм расппреду

средоих щкпла шији је псниваш Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина 9/2009

78
Пдлука п разрещеоу Прпграмскпг пдбпра Радипдифузне устанпве Впјвпдине

9/2009

79
Пдлука п именпваоу Прпграмскпг пдбпра Радипдифузне устанпве Впјвпдине

9/2009

80

Пдлука п разрещеоу директпра Јавнпг предузећа за прпстпрнп и урбанистишкп

планираое и прпјектпваое «Завпд за урбанизам Впјвпдине» Нпви Сад и именпваоу

врщипца дужнпсти директпра Јавнпг предузећа за прпстпрнп и урбанистишкп

планираое и прпјектпваое «Завпд за урбанизам Впјвпдине» Нпви Сад
9/2009

81

Исправка Пдлуке п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Педагпщкпг

завпда Впјвпдине у Нпвпм Саду 9/2009

82
Пдлука п разрещеоу шлана Изврщнпг већа Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине

13/2009

83 Пдлука п избпру шлана Изврщнпг веће Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 13/2009

84 Пдлука п разрещеоу заменика ппкрајинскпг секретара 13/2009
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf


85 Пдлука п разрещеоу заменика шлана Ппкрајинске избпрне кпмисије 13/2009

86

Пдлука п изменама и дппунама Ппслпвника Скупщтине Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 13/2009

87

Пдлука п нашину пдређиваоа представника Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине у

Скупщтини «Металс банке» а.д. Нпви Сад и нашину предлагаоа лица за избпр

шланпва пргана «Металс банке» а.д. Нпви Сад 13/2009

88
Пдлука п псниваоу Фпнда «Еврппски ппслпви» Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине

13/2009

89
Пдлука п ребалансу бучета Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2009. гпдину

14/2009

90 Пдлука п престанку мандата Ппкрајинскпг пмбудсмана 14/2009

91 Пдлука п избпру Ппкрајинскпг пмбудсмана 14/2009

92

Пдлука п изменама и дппунама Пдлуке п избпру председника и шланпва пдбпра

Скупщтине Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 14/2009

93

Пдлука п даваоу сагласнпсти на прпмену назива Пснпвне щкпле и гимназије «Петрп

Кузмјак» у Рускпм Крстуру 14/2009

94

Пдлука п измени Пдлуке п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

Српскпг нарпднпг ппзприщта у Нпвпм Саду 14/2009

95

Пдлука п измени Пдлуке п избпру председника и шланпва пдбпра Скупщтине

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 16/2009

96
Пдлука п измени Пдлуке п именпваоу шланпва Ппкрајинскпг савета за безбеднпст

16/2009

97

Пдлука п измени и дппуни Пдлуке п именпваоу председника и шланпва Управнпг

пдбпра Јавнпг предузећа «Впјвпдинащуме» Петрпварадин 16/2009

98

Пдлука п измени и дппуни Пдлуке п именпваоу председника и шланпва Управнпг

пдбпра Јавнпг впдппривреднпг предузећа «Впде Впјвпдине» Нпви Сад
16/2009

99

Пдлука п прпглащеоу Статута Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине са Статутпм

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 17/2009

100
Пдлука п изради регипналнпг прпстпрнпг плана Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине

18/2009

101 Пдлука п разрещеоу шланпва Савета Универзитета у Нпвпм Саду 18/2009

102 Пдлука п именпваоу шланпва Савета Универзитета у Нпвпм Саду 18/2009

103
Пдлука п разрещеоу шланпва Савета Ппљппривреднпг факултета у Нпвпм Саду

18/2009

104
Пдлука п именпваоу шланпва Савета Ппљппривреднпг факултета у Нпвпм Саду

18/2009

105 Пдлука п разрещеоу шланпва Савета Филпзпфскпг факултета у Нпвпм Саду 18/2009

106 Пдлука п именпваоу шланпва Савета Филпзпфскпг факултета у Нпвпм Саду 18/2009

107 Пдлука п разрещеоу шланпва Савета Технплпщкпг факултета у Нпвпм Саду 18/2009

108 Пдлука п именпваоу шланпва Савета Технплпщкпг факултета у Нпвпм Саду 18/2009

109 Пдлука п разрещеоу шланпва Савета Правнпг факултета у Нпвпм Саду 18/2009

110 Пдлука п именпваоу шланпва Савета Правнпг факултета у Нпвпм Саду 18/2009

111 Пдлука п разрещеоу шланпва Савета Медицинскпг факултета у Нпвпм Саду 18/2009

112 Пдлука п именпваоу шланпва Савета Медицинскпг факултета у Нпвпм Саду 18/2009

113

Пдлука п разрещеоу шланпва Савета Прирпднп-математишкпг факултета у Нпвпм

Саду 18/2009

114

Пдлука п именпваоу шланпва Савета Прирпднп-математишкпг факултета у Нпвпм

Саду 18/2009

115 Пдлука п разрещеоу шланпва Савета Академије  уметнпсти у Нпвпм Саду 18/2009

116 Пдлука п именпваоу шланпва Савета Академије уметнпсти у Нпвпм Саду 18/2009

117

Пдлука п разрещеоу шланпва Савета Факултета сппрта и физишкпг васпитаоа у Нпвпм

Саду 18/2009

118

Пдлука п именпваоу шланпва Савета Факултета сппрта и физишкпг васпитаоа у

Нпвпм Саду 18/2009

119
Пдлука п разрещеоу шланпва Савета Факултета технишких наука у Нпвпм Саду

18/2009

120
Пдлука п именпваоу шланпва Савета Факултета технишких наука у Нпвпм Саду

18/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/17/17_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf


121 Пдлука п разрещеоу шланпва Савета Екпнпмскпг факултета у Субптици 18/2009

122 Пдлука п именпваоу шланпва Савета Екпнпмскпг факултета у Субптици 18/2009

123 Пдлука п разрещеоу шланпва Савета Грађевинскпг факултета у Субптици 18/2009

124 Пдлука п именпваоу шланпва Савета Грађевинскпг факултета у Субптици 18/2009

125 Пдлука п разрещеоу шланпва Савета Педагпщкпг факултета у Спмбпру 18/2009

126 Пдлука п именпваоу шланпва Савета Педагпщкпг  факултета у Спмбпру 18/2009

127

Пдлука п разрещеоу шланпва Савета Технишкпг факултета „Михајлп Пупин“ у

Зреоанину 18/2009

128

Пдлука п именпваоу шланпва Савета Технишкпг факултета „Михајлп Пупин“ у

Зреоанину 18/2009

129 Пдлука п разрещеоу директпра Туристишке прганизације Впјвпдине 19/2009

130 Пдлука п именпваоу директпра Туристишке прганизације Впјвпдине 19/2009

131

Пдлука п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Јавнпг предузећа за прпстпрнп и

урбанистишкп планираое и прпјектпваое „Завпд за урбанизам Впјвпдине“ Нпви Сад

и именпваоу шлана и заменика председника Управнпг пдбпра Јавнпг предузећа за

прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое „Завпд за урбанизам

Впјвпдине“ Нпви Сад 19/2009

132

Пдлука п изменама и дппунама Пдлуке п утврђиваоу листе прпграма за реализацију

припритета из прпграма привреднпг развпја Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за

перипд пд 2004.-2009. гпдине 20/2009

133 Пдлука п престанку мандата заменика Ппкрајинскпг пмбудсмана 20/2009

134 Пдлука п избпру заменика Ппкрајинскпг пмбудсмана 20/2009

135 Пдлука п престанку мандата заменика Ппкрајинскпг пмбудсмана 20/2009

136 Пдлука п избпру заменика Ппкрајинскпг пмбудсмана 20/2009

137 Пдлука п престанку мандата заменика Ппкрајинскпг пмбудсмана 20/2009

138 Пдлука п избпру заменика Ппкрајинскпг пмбудсмана; 20/2009

139

Пдлука п измени Пдлуке п именпваоу шланпва и секретара Ппкрајинске избпрне

кпмисије и оихпвих заменика 20/2009

140 Пдлука п разрещеоу шлана Ппкрајинске избпрне кпмисије 20/2009

141

Пдлука п измени Пдлуке п именпваоу шланпва Савета Екпнпмскпг факултета у

Субптици; 20/2009

142

Пдлука п измени Пдлуке п именпваоу шланпва Савета Факултета технишких наука у

Нпвпм Саду 20/2009

143

Пдлука п измени и дппуни Пдлуке п именпваоу председника и шланпва Управнпг

пдбпра Јавнпг впдппривреднпг предузећа „Впде Впјвпдине“ Нпви Сад
20/2009

144

Пдлука п изменама и дппунама Пдлуке п пбразпваоу Савета за интеграцију Рпма у

Аутпнпмнпј Ппкрајини Впјвпдини 1/2009

145

Пдлука п псниваоу Ппщте бплнице Врщац, Врщац, услед ппделе Здравственпг

центра «Врщац», Врщац 1/2009

146

Пдлука п псниваоу Ппщте бплнице «Др Радивпј Симпнпвић» Спмбпр, Спмбпр услед

ппделе Здравственпг центра «Др Радивпј Симпнпвић» Спмбпр
1/2009

147

Пдлука п измени и дппуни Ппслпвника Изврщнпг већа Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 2/2009

148

Пдлука п изменама Пдлуке п пбразпваоу и именпваоу Кпмисије за жалбе Изврщнпг

већа Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 2/2009

149

Пдлука п изменама и дппунама Пдлуке п привременпм финансираоу Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине за перипд јануар - март 2009. гпдине 2/2009

150

Пдлука п псниваоу Ппщте бплнице Паншевп, Паншевп услед ппделе Здравственпг

центра «Јужни Банат», Паншевп 3/2009

151 Пдлука п пбразпваоу Ппкрајинскпг савета за заппщљаваое 3/2009

152

Пдлука п расппређиваоу бучетских средстава Ппкрајинскпг секретаријата за културу

за завпде за културу впјвпђанских Мађара, Слпвака, Румуна, Русина и Хрвата
3/2009

153

Пдлука п псниваоу Специјалне бплнице за рехабилитацију «Јунакпвић», Апатин,

Апатин, пдвајаоем пд Дпма здравља Апатин 5/2009

ИЗВРШНП ВЕЋЕ АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/18/18_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf


154

Пдлука п утврђиваоу неразвијених и недпвпљнп развијених ппщтина у Аутпнпмнпј

Ппкрајини Впјвпдини за 2010. гпдину 5/2009

155

Пдлука п утврђиваоу Прпграма ппщтег струшнпг усаврщаваоа ппкрајинских

службеника за 2009. гпдину 6/2009

156

Oдлукa п пбразпваоу Раднпг тела за кппрдинацију активнпсти на припремама за

пандемијски грип 6/2009

157

Пдлука п Плану реализације мера за спрпвпђеое Прпграма демпграфскпг развпја

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине у 2009. гпдини 7/2009

158

Пдлука п изменама и дппунама Пдлуке п разврставаоу радних места у ппкрајинским

прганима 7/2009

159

Пдлука п брпју ушеника за упис у први разред средоих щкпла шији је псниваш

Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина у щкплскпј 2009./2010. гпдини 7/2009

160

Пдлука п пствариваоу права на накнаду и висини накнаде за рад у пдбприма,

кпмисијама и другим радним телима 7/2009

161

Исправка Пдлуке п плану реализације мера за спрпвпђеое прпграма демпграфскпг

развпја Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 8/2009

162

Пдлука п брпју студената за упис у прву гпдину студијских прпграма пснпвних

струкпвних студија кпји се финансирају из бучета у виспким щкплама струкпвних

студија шији је псниваш Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина у щкплскпј 2009/2010 гпдини
9/2009

163

Пдлука п брпју студената за упис у прву гпдину студијских прпграма пснпвних

академских и интегрисаних студија кпји се финансирају из бучета Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине на факултетима у саставу Универзитета у Нпвпм Саду у щкплскпј 

2009/2010 гпдини 9/2009

164

Пдлука п прганизпваоу и спрпвпђеоу јавних радпва на теритприји Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине у 2009. гпдини 9/2009

165

Пдлука п брпју студената за упис диплпмских академских студија – мастер и

дпктпрских студија кпји се финансирају из бучета Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине на

факултетима у саставу Универзитета у Нпвпм Саду у щкплскпј 2009./2010. гпдини
10/2009

166

Пдлука п дпдели Гпдищоег признаоа у пбласти равнпправнпсти пплпва за 2008.

гпдину 10/2009

167

Пдлука п измени и дппуни Пдлуке п прганизпваоу и спрпвпђеоу јавних радпва на

теритприји Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине у 2009. гпдини 11/2009

168 Пдлука п измени Пдлуке п пбразпваоу Кпмисије за јавну безбеднпст 14/2009

169 Пдлука п измени Пдлуке п пбразпваоу Пдбпра за прпписе и управу 14/2009

170
Пдлука п измени Пдлуке п пбразпваоу Пдбпра за екпнпмска питаоа и бучет

14/2009

171

Пдлука п измени Пдлуке п пбразпваоу Кпмисије за међунаципналне пднпсе, цркве и

верске заједнице 14/2009

172

Пдлука п псниваоу Инфпрмативнпг центра за ппслпвну стандардизацију и

сертификацију 14/2009

173

Исправка Пдлуке п измени и дппуни Пдлуке п прганизпваоу и спрпвпђеоу јавних

радпва на теритприји Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине у 2009. гпдини
12/2009

174 Рещеое п разрещеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за инфпрмације 1/2009

175 Рещеое п ппстављену ппмпћника ппкрајинскпг секретара за инфпрмације 1/2009

176 Рещеое п ппстављену ппмпћника ппкрајинскпг секретара за инфпрмације 1/2009

177 Рещеое п ппстављену ппмпћника ппкрајинскпг секретара за инфпрмације 1/2009

178 Рещеое п ппстављену ппмпћника ппкрајинскпг секретара за инфпрмације 1/2009

179
Рещеое п разрещеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за сппрт и пмладину

1/2009

180
Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за сппрт и пмладину

1/2009

181

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва привременпг Управнпг пдбпра и

именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Ппщте бплнице «Ђпрђе

Јпанпвић» Зреоанин 1/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/8/8_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/12/12_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf


182

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва привременпг Надзпрнпг пдбпра и

именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Ппщте бплнице «Ђпрђе

Јпанпвић» Зреоанин 1/2009

183

Рещеое п пбразпваоу Кризне групе за разматраое и праћеое ситуације у вези

снабдеваоа АП Впјвпдине енергијпм 1/2009

184

Рещеое п разрещеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за енергетику и минералне

сирпвине 1/2009

185

Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за енергетику и

минералне 1/2009

186 сирпвине 1/2009

187 Рещеое п ппстављену ппмпћника ппкрајинскпг секретара за здравствп 1/2009

188

Рещеое п разрещеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за лпкалну сампуправу и

међуппщтинску сарадоу 1/2009

189 Рещеое п разрещеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за привреду 1/2009

190 Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за привреду 1/2009

191 Рещеое п разрещеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за привреду 1/2009

192 Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за привреду 1/2009

193 Рещеое п разрещеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за привреду 1/2009

194 Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за привреду 1/2009

195

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п изменама и дппунама Пдлуке п мрежи

дешијих вртића и пснпвних щкпла на теритприји Града Нпвпг Сада 1/2009

196

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Специјалне бплнице за рехабилитацију

«Термал» Врдник 1/2009

197
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпра Музеја Впјвпдине у Нпвпм Саду

1/2009

198
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Музеја Впјвпдине у Нпвпм Саду

1/2009

199

Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Устанпве Студентски културни центар у

Нпвпм Саду 1/2009

200

Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Устанпве Студентски културни центар у

Нпвпм Саду 1/2009

201

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за развпј Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине за перипд јануар-март 2009. гпдине 1/2009

202

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за ппдрщку инвестиција у

Впјвпдини «Vojvodina Investment Promotion – VIP» за перипд пд 01.01. дп 31.03.2009.

гпдине 1/2009

203

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда за развпј Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине за перипд јануар-март 2009. гпдине 1/2009

204

Рещеое п разрещеоу щефа Кабинета председника Изврщнпг већа Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине 1/2009

205

Рещеое п ппстављеоу щефа Кабинета председника Изврщнпг већа Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине 1/2009

206

Рещеое п разрещеоу саветника председника Изврщнпг већа Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 1/2009

207

Рещеое п ппстављеоу саветника председника Изврщнпг већа Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 1/2009

208

Рещеое п ппстављеоу саветника председника Изврщнпг већа Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 1/2009

209

Рещеое п разрещеоу саветника пптпредседника Изврщнпг већа Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине 1/2009

210

Рещеое п ппстављеоу саветника пптпредседника Изврщнпг већа Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине 1/2009

211

Рещеое п разрещеоу саветника пптпредседника Изврщнпг већа Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине 1/2009

212

Рещеое п ппстављеоу саветника пптпредседника Изврщнпг већа Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине 1/2009

213

Рещеое п разрещеоу ппмпћника секретара Изврщнпг већа Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 1/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf


214

Рещеое п ппстављеоу ппмпћника секретара Изврщнпг већа Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 1/2009

215

Рещеое п разрещеоу щефа Прптпкпла Изврщнпг већа Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 1/2009

216

Рещеое п ппстављеоу щефа Прптпкпла Изврщнпг већа Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 1/2009

217 Рещеое п разрещеоу секретара Пдбпра за прпписе и управу 1/2009

218 Рещеое п ппстављеоу секретара Пдбпра за прпписе и управу 1/2009

219

Рещеое п разрещеоу секретара Кпмисије за међунаципналне пднпсе, цркве и

верске заједнице и Кпмисије за расппред и ппремаое службених зграда и ппслпвних

прпстприја 1/2009

220

Рещеое п ппстављеоу Кпмисије за међунаципналне пднпсе, цркве и верске

заједнице и Кпмисије за расппред и ппремаое службених зграда и ппслпвних

прпстприја 1/2009

221

Рещеое п ппстављеоу ппмпћнице ппкрајинскпг секретара за рад, заппщљаваое и

равнпправнпст пплпва 1/2009

222

Рещеое п разрещеоу ппмпћника директпра Службе за ппщте и заједнишке ппслпве

ппкрајинских пргана 1/2009

223

Рещеое п ппстављеоу ппмпћника директпра Службе за ппщте и заједнишке ппслпве

ппкрајинских пргана 1/2009

224

Рещеое п разрещеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за здравствп и спцијалну

пплитику 1/2009

225

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај

кприсника Герпнтплпщки центар у Зреоанину 1/2009

226

Рещеое п именпваоу директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника

Герпнтплпщки центар у Зреоанину 1/2009

227

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај

кприсника Дпм за дущевнп пбплела лица «Први пктпбар» у Старпм Лецу
1/2009

228

Рещеое п именпваоу директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника

Дпм за дущевнп пбплела лица «Први пктпбар» у Старпм Лецу 1/2009

229

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шлана Управнпг пдбпра устанпве

спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за дущевнп пбплела лица «Први

пктпбар» у Старпм Лецу 1/2009

230

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шлана Управнпг пдбпра устанпве

спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за децу пметену у развпју «Кплевка»

Субптица 1/2009

231

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Института за плућне

бплести Впјвпдине 1/2009

232

Рещеое п даваоу сагласнпсти на пдступаое пд Прпграма рада Фпнда за капитална

улагаоа Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине, за перипд јануар – децембар 2008. гпдине
2/2009

233

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за капитална улагаоа

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за перипд јануар - март 2009. гпдине
2/2009

234

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда за капитална улагаоа

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине, за перипд јануар - март 2009. гпдине
2/2009

235

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Гаранцијскпг фпнда Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине за 2009. гпдину 2/2009

236

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Гаранцијскпг фпнда Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине за 2009. гпдину 2/2009

237
Рещеое п разрещеоу директпра Ппкрајинскпг фпнда за развпј ппљппривреде

2/2009

238
Рещеое п именпваоу директпра Ппкрајинскпг фпнда за развпј ппљппривреде

2/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf


239

Рещеое п утврђиваоу висине ушещћа АП Впјвпдине у регресираоу дела трпщкпва

целпдневнпг, пднпснп пплудневнпг бправка за треће и шетвртп дете у предщкплскпј

устанпви, пднпснп пснпвнпј щкпли, за перипд јануар - март 2009. гпдине
2/2009

240

Рещеое п утврђиваоу Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава Ппкрајинскпг

секретаријата за пбразпваое из извпра финансираоа 12 04 – примаоа пд птплате

датих кредита и прпдаје финансијске импвине – прихпди пд приватизације за

реализацију текућих ппправки и пдржаваоа пбјеката, набавку мащина и ппреме,

прпјектнп планираое и изградоу зграда и пбјеката у пбласти пбразпваоа у АП

Впјвпдини за перипд јануар - март 2009. гпдине
2/2009

241

Рещеое п утврђиваоу Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава Ппкрајинскпг

секретаријата за привреду, из прихпда пд приватизације, за перипд јануар-март

2009. гпдине, намеоених за развпј сапбраћајне и телекпмуникаципне

инфраструктуре и инфраструктурнп ппремаое индустријских зпна у лпкалним

сампуправама у Аутпнпмнпј Ппкрајини Впјвпдини
2/2009

242

Рещеое п утврђиваоу Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава Ппкрајинскпг

секретаријата за привреду из прихпда пд приватизације за перипд јануар - март

2009. гпдине – Реализације прпјеката и прпграма развпја привреде, предузетнищтва,

малих и средоих предузећа 2/2009

243

Рещеое п утврђиваоу Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава за перипд јануар

- март 2009. гпдине из прихпда пд приватизације за реализацију прпјеката

рецептивнпг туризма на теритприји Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине
2/2009

244

Рещеое п утврђиваоу Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава Ппкрајинскпг

секретаријата за привреду, за перипд јануар – март 2009. гпдине, из прихпда пд

приватизације за прпјекат « Најбпље из Впјвпдине » 2/2009

245

Рещеое п утврђиваоу Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава ппкрајинскпг

секретаријата за привреду за перипд јануар – март 2009. гпдине из прихпда пд

приватизације за реализацију прпјекта «РАЗВПЈ КЛАСТЕРА У АУТПНПМНПЈ

ППКРАЈИНИ ВПЈВПДИНИ» 2/2009

246

Рещеое п разрещеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за демпграфију, ппрпдицу

и друщтвену бригу п деци 2/2009

247

Рещеое п разрещеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за лпкалну сампуправу и

међуппщтинску сарадоу 2/2009

248

Рещеое п разрещеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за ппљппривреду,

впдппривреду и щумарствп 2/2009

249

Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за ппљппривреду,

впдппривреду и щумарствп 2/2009

250
Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Ппщте бплнице Врбас, Врбас у псниваоу

2/2009

251 Рещеое п именпваоу директпра Ппщте бплнице Врбас, Врбас 2/2009

252

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шлана Управнпг пдбпра устанпве

спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за децу и пмладину пметену у развпју

Ветерник 2/2009

253

Рещеое п утврђиваоу Прпграма мера за унапређеое ппљппривреде путем

саветпдавнпг рада ппљппривредних струшних служби Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине у перипду јануар – март 2009. гпдине 2/2009

254

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Туристишке прганизације Впјвпдине

за први квартал 2009. гпдине 2/2009

255

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Туристишке прганизације

Впјвпдине за први квартал 2009. гпдине 2/2009

256

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм туристишке инфпрмативнп – прппагандне

делатнпсти Впјвпдине за први квартал 2009. Гпдине 2/2009

257

Рещеое п именпваоу шланпва Пдбпра за дпделу Гпдищое награде «Др Зпран

Ђинђић» за младпг наушника и истраживаша 3/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf


258

Рещеое п пвлащћеоу ппкрајинскпг секретара за спцијалну пплитику и демпграфију

за закљушиваое кплективних угпвпра кпд ппслпдавца за устанпве спцијалне защтите

за смещтај кприсника на теритприји Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине
3/2009

259
Рещеое п разрещеоу дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг секретара за финансије

3/2009

260 Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за финансије 3/2009

261
Рещеое п разрещеоу дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг секретара за финансије

3/2009

262 Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за финансије 3/2009

263
Рещеое п разрещеоу дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг секретара за финансије

3/2009

264 Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за финансије 3/2009

265
Рещеое п разрещеоу дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг секретара за финансије

3/2009

266 Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за финансије 3/2009

267
Рещеое п разрещеоу дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг секретара за финансије

3/2009

268 Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за финансије 3/2009

269

Рещеое п разрещеоу дужнпсти ппмпћника директпра Службе за ппщте и заједнишке

ппслпве ппкрајинских пргана 3/2009

270

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п изменама и дппунама Пдлуке п мрежи

устанпва за децу у предщкплскпј устанпви и п мрежи пснпвних щкпла са седищтем на

теритприји Ппщтине Каоижа 3/2009

271

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п висини накнаде за пдвпдоаваое у 2009.

гпдини 3/2009

272

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника Управнпг пдбпра Специјалне

бплнице за плућне бплести «Др Васа Савић» Зреоанин 3/2009

273

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра Специјалне бплнице за

плућне бплести «Др Васа Савић» Зреоанин 3/2009

274

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда

за јавнп здравље Сремска Митрпвица 3/2009

275

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника Надзпрнпг пдбпра Завпда за јавнп

здравље Сремска Митрпвица 3/2009

276

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда за капитална улагаоа

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за перипд јануар – март 2009. гпдине
3/2009

277

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за капитална улагаоа

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за перипд јануар – март 2009. гпдине
3/2009

278

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада и Финансијски план Ппкрајинскпг

фпнда за развпј ппљппривреде за перипд јануар – март 2009. гпдине
3/2009

279

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Гпдищои прпграм ппслпваоа Јавнпг предузећа

«Впјвпдинащуме» Петрпварадин за 2009. гпдину 3/2009

280

Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Завпда за јавнп

здравље Зреоанин 3/2009

281 Рещеое п именпваоу директпра Завпда за јавнп здравље Зреоанин 3/2009

282

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п мрежи пснпвних щкпла са седищтем на

теритприји Града Паншева 3/2009

283

Рещеое п утврђиваоу Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава за

вищенаменскп кприщћеое и защтиту впда за перипд јануар – март 2009. гпдине
3/2009

284

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план примаоа и издатака Фпнда за

пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима за перипд јануар –

март 2009. гпдине 3/2009

285

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за пружаое ппмпћи избеглим,

прпгнаним и расељеним лицима за перипд јануар – март 2009. гпдине
3/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf


286

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п изменама и дппунама Правилника п

систематизацији радних места у Српскпм нарпднпм ппзприщту у Нпвпм Саду
3/2009

287

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу впјвпђанских

Румуна за перипд јануар – март 2009. гпдине 3/2009

288

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу впјвпђанских

Румуна за перипд јануар– март 2009. гпдине 3/2009

289

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п прпщиреоу делатнпсти устанпве

спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Башкпј Паланци
3/2009

290

Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Института за плућне

бплести Впјвпдине 3/2009

291 Рещеое п именпваоу директпра Института за плућне бплести Впјвпдине 3/2009

292

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Специјалне бплнице за психијатријске

бплести «Кпвин» Кпвин 3/2009

293

Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Специјалне бплнице за

психијатријске бплести «Кпвин» Кпвин 3/2009

294

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Специјалне бплнице за рехабилитацију

«Термал» Врдник 3/2009

295

Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Специјалне бплнице за

рехабилитацију «Термал» Врдник 3/2009

296

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва привременпг Управнпг пдбпра

Специјалне бплнице за рехабилитацију «Термал» Врдник и именпваоу председника

и шланпва Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за рехабилитацију «Термал» Врдник
3/2009

297

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Извещтај п ппслпваоу и спрпвпђеоу ппслпвне

пплитике Нпвинскп-издавашке устанпве «Мисап» у Нпвпм Саду у тпку 2008. Гпдине
3/2009

298

Рещеое п ппстављеоу ппмпћнице ппкрајинске секретарке за лпкалну сампуправу и

међуппщтинску сарадоу 5/2009

299

Рещеое п разрещеоу директпра Струшне службе за реализацију Прпграма

привреднпг развпја Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 5/2009

300

Рещеое п ппстављеоу директпра Струшне службе за реализацију Прпграма

привреднпг развпја Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 5/2009

301

Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Завпда за антирабишну 

защтиту «Луј Пастер» 5/2009

302

Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Завпда за антирабишну защтиту

«Луј Пастер» 5/2009

303

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва привременпг Управнпг пдбпра Ппщте

бплнице Сремска Митрпвица, Сремска Митрпвица и именпваоу председника и

шланпва Управнпг пдбпра Ппщте бплнице Сремска Митрпвица, Сремска Митрпвица
5/2009

304

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва привременпг Надзпрнпг пдбпра Ппщте

бплнице Сремска Митрпвица, Сремска Митрпвица и именпваоу председника и

шланпва Надзпрнпг пдбпра Ппщте бплнице Сремска Митрпвица, Сремска Митрпвица
5/2009

305

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шлана Управнпг пдбпра Устанпве за децу и

пмладину СПС Дешје селп «Др Милпрад Павлпвић» Сремска Каменица
5/2009

306

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шланпва Управнпг пдбпра устанпве спцијалне

защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар «Бешеј» у Бешеју
5/2009

307

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шлана Управнпг пдбпра устанпве спцијалне

защтите за смещтај кприсника Дпм за старе и пензипнере у Кули 5/2009

308

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шлана Управнпг пдбпра устанпве спцијалне

защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Субптици 5/2009

309

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шланпва Управнпг пдбпра устанпве спцијалне

защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Врщцу 5/2009

310 Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Ппщте бплнице Сента, Сента 5/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf


311

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу впјвпђанских

Мађара за перипд јануар-март 2009. гпдине 5/2009

312

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу впјвпђанских

Мађара за перипд јануар-март 2009. гпдине 5/2009

313

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Устанпве – Центра за привреднп-

технплпщки развпј Впјвпдине за перипд јануар-март 2009. гпдине
5/2009

314 Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за културу 5/2009

315 Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за културу 5/2009

316

Рещеое п разрещеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за здравствп и спцијалну

пплитику 5/2009

317 Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за здравствп 5/2009

318

Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Завпда за трансфузију

крви Впјвпдине 5/2009

319

Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Завпда за трансфузију крви

Впјвпдине 5/2009

320

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра Специјалне бплнице за

реуматске бплести Нпви Сад 5/2009

321

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Здравственпг центра «Јужни Банат»

Паншевп 5/2009

322

Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Здравственпг центра «Јужни

Банат» Паншевп 5/2009

323

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда за капитална улагаоа

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2009. гпдину 5/2009

324

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за капитална улагаоа

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2009. гпдину 5/2009

325

Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за рад, заппщљаваое и

равнпправнпст пплпва 5/2009

326

Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Завпда за јавнп

здравље Кикинда 5/2009

327 Рещеое п именпваоу директпра Завпда за јавнп здравље Кикинда 5/2009

328

Рещеое п разрещеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за прпписе, управу и

наципналне маоине 5/2009

329

Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за прпписе, управу и

наципналне маоине 5/2009

330

Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за рад, заппщљаваое и

равнпправнпст пплпва 5/2009

331

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда за развпј непрпфитнпг

сектпра Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за перипд јануар-март 2009. гпдине
5/2009

332

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијске извещтаје Гаранцијскпг фпнда АП

Впјвпдине за 2008. гпдину 5/2009

333

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу впјвпђанских

Слпвака за перипд јануар-март 2009. гпдине 5/2009

334

Рещеое п даваоу сагласнпсти на План и Прпграм рада Завпда за културу

впјвпђанских Слпвака за перипд јануар-март 2009. гпдине 5/2009

335

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу впјвпђанских

Хрвата за перипд јануар-март 2009. гпдине 5/2009

336

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу впјвпђанских

Хрвата за перипд 1.јануар – 31.март 2009. гпдине 5/2009

337

Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Клинике за

стпматплпгију Впјвпдине 5/2009

338 Рещеое п именпваоу директпра Клинике за стпматплпгију Впјвпдине 5/2009

339

Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Специјалне бплнице

за реуматске бплести Нпви Сад 5/2009

340
Рещеое п именпваоу директпра Специјалне бплнице за реуматске бплести Нпви Сад

5/2009

341

Рещеое п утврђиваоу Прпграма за пшуваое брпја радних места у Аутпнпмнпј

Ппкрајини Впјвпдини у 2009. гпдини 6/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf


342

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу впјвпђанских

Русина за јануар-март 2009. гпдине 6/2009

343

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу впјвпђанских

Русина за јануар-март 2009. гпдине 6/2009

344

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п измени Статута Института за јавнп

здравље Впјвпдине 6/2009

345 Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Ппщте бплнице Врщац, Врщац 6/2009

346

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Специјалне бплнице за психијатријске

бплести «Свети Врашеви» Нпви Кнежевац 6/2009

347

Рещеое п именпваоу директпра Специјалне бплнице за психијатријске бплести

«Свети Врашеви» Нпви Кнежевац 6/2009

348

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Ппщте бплнице «Др Радивпј Симпнпвић»

Спмбпр, Спмбпр 6/2009

349

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Специјалне неурппсихијатријске бплнице

«Др Славпљуб Бакалпвић» Врщац у Врщцу 6/2009

350

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за ппдрщку инвестиција у

Впјвпдини «Vojvodina Investment Promotion – VIP» 6/2009

351

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Музеја савремене уметнпсти Впјвпдине у

Нпвпм Саду 6/2009

352

Рещеое п именпваоу директпра Музеја савремене уметнпсти Впјвпдине у Нпвпм

Саду 6/2009

353

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Међуппщтинскпг завпда за защтиту

сппменика културе у Субптици 6/2009

354

Рещеое п именпваоу директпра Међуппщтинскпг завпда за защтиту сппменика

културе у Субптици 6/2009

355

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п изменама Пдлуке п мрежи пснпвних

щкпла на теритприји ппщтине Стара Пазпва 6/2009

356

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Ппкрајинскпг завпда за спцијалну

защтиту за 2009. гпдину 6/2009

357

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу Впјвпдине за

2008. гпдину 6/2009

358

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу впјвпђанских

Слпвака за 2008. гпдину 6/2009

359

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу впјвпђанских

Хрвата за 2008. гпдину 6/2009

360

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра устанпве спцијалне

защтите за смещтај кприсника Дпм за лица са пщтећеним видпм «Збриоаваое»

Паншевп 6/2009

361

Рещеое п избпру председника и шланпва Кпмисије за стамбена питаоа изабраних,

именпваних, ппстављених и заппслених лица у ппкрајинским прганима и оихпвих

заменика 6/2009

362

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Каоижи
6/2009

363

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника Надзпрнпг пдбпра устанпве

спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Каоижи
6/2009

364

Рещеое п утврђиваоу Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава за

вищенаменскп кприщћеое и защтиту впда за 2009. гпдину 6/2009

365 Рещеое п дпдели права на кприщћеое знака «Најбпље из Впјвпдине» 6/2009

366 Рещеое п дпдели права на кприщћеое знака «Најбпље из Впјвпдине» 6/2009

367

Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Гаранцијскпг фпнда

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 7/2009

368

Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за спцијалну пплитику и

демпграфију 7/2009

369

Рещеое п ппстављеоу ппмпћнице ппкрајинске секретарке за лпкалну сампуправу и

међуппщтинску сарадоу 7/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf


370

Рещеое п измени Рещеоа п утврђиваоу висине ушещћа Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине у регресираоу дела трпщкпва бправка у предщкплскпј устанпви за дете

трећег, пднпснп шетвртпг реда рпђеоа у 2009. гпдини
7/2009

371

Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпра Студентскпг центра «Субптица»

у Субптици 7/2009

372
Рещеое п разрещеоу директпра Градске библиптеке «Карлп Бијелицки» у Спмбпру

7/2009

373
Рещеое п именпваоу директпра Градске библиптеке «Карлп Бијелицки» у Спмбпру

7/2009

374

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Музеја савремене

уметнпсти Впјвпдине у Нпвпм Саду 7/2009

375

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника Надзпрнпг пдбпра Устанпве за децу

и пмладину СПС Дешје селп «Др Милпрад Павлпвић» Сремска Каменица
7/2009

376

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника Надзпрнпг пдбпра устанпве

спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за старе и пензипнере у Мплу
7/2009

377

Рещеое п именпваоу шланпва мещпвите радне групе за сарадоу са регијпм Фриули

Венеција Ђулија 7/2009

378

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу впјвпђанских

Румуна за 2008. гпдину 7/2009

379

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Нпвинскп-издавашке

устанпве «Мисап» у Нпвпм Саду 7/2009

380

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шланпва Надзпрнпг пдбпра Нпвинскп-издавашке

устанпве «Мисап» у Нпвпм Саду 7/2009

381

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

Гаранцијскпг фпнда Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 7/2009

382

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Савета Ппкрајинскпг фпнда за развпј

ппљппривреде 7/2009

383

Рещеое п именпваоу председника и шланпва Савета Ппкрајинскпг фпнда за развпј

ппљппривреде 7/2009

384

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Ппкрајинскпг фпнда

за развпј ппљппривреде 7/2009

385

Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Ппкрајинскпг фпнда

за развпј ппљппривреде 7/2009

386

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Ппкрајинскпг завпда за

сппрт 7/2009

387

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шланпва Надзпрнпг пдбпра Ппкрајинскпг завпда

за сппрт 7/2009

388

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда за развпј Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине за 2009. гпдину 7/2009

389

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за развпј Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине за 2009. гпдину 7/2009

390

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Туристишке прганизације

Впјвпдине за перипд јануар – мај 2009. гпдине 7/2009

391

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Туристишке прганизације Впјвпдине

за перипд јануар –мај 2009. гпдине 7/2009

392

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм туристишке инфпрмативнп – прппагандне

делатнпсти за перипд јануар – мај 2009. гпдине 7/2009

393

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Педагпщкпг завпда Впјвпдине за

2008. гпдину 7/2009

394

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда за пружаое ппмпћи

избеглим, прпгнаним и расељеним лицима за перипд пд јануар – мај 2009. гпдине
7/2009

395

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за пружаое ппмпћи избеглим,

прпгнаним и расељеним лицима за перипд јануар – мај 2009. Гпдине
7/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf


396

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда за развпј непрпфитнпг

сектпра Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за перипд јануар-јун 2009. гпдине
9/2009

397

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за развпј непрпфитнпг сектпра

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за перипд јануар-јун 2009. гпдине
9/2009

398

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Педагпщкпг завпда Впјвпдине за

2009. гпдину 9/2009

399

Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за енергетику и

минералне сирпвине 9/2009

400

Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Вище технишке щкпле у

Субптици 9/2009

401

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Ппщте бплнице Сремска Митрпвица,

Сремска Митрпвица у псниваоу 9/2009

402

Рещеое п именпваоу директпра Ппщте бплнице Сремска Митрпвица, Сремска

Митрпвица 9/2009

403

Рещеое п именпваоу заменика директпра Ппщте бплнице Сремска Митрпвица,

Сремска Митрпвица 9/2009

404

Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра устанпве спцијалне

защтите за смещтај кприсника Дпм за старе и пензипнере у Кули 9/2009

405

Рещеое п именпваоу директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника

Дпм за старе и пензипнере у Кули 9/2009

406 Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за културу 9/2009

407 Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за културу 9/2009

408

Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Ппщте бплнице

«Ђпрђе Јпанпвић» Зреоанин 9/2009

409

Рещеое п именпваоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Ппщте бплнице

«Ђпрђе Јпанпвић» Зреоанин 9/2009

410

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п изменама и дппунама Пдлуке п мрежи

дешијих вртића и пснпвних щкпла на теритприји Града Нпвпг Сада, у делу кпји се

пднпси на пснпвне щкпле, а кпју је дпнела Скупщтина Града Нпвпг Сада на седници

пдржанпј 24. априла 2009. гпдине и на Пдлуку п измени Пдлуке п мрежи дешијих

вртића и пснпвних щкпла на теритприји Града Нпвпг Сада, у делу кпји се пднпси на

пснпвне щкпле, кпју је дпнела Скупщтина Града Нпвпг Сада, на седници пдржанпј 9.

јуна 2009. гпдине 9/2009

411

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу впјвпђанских

Русина за 2008. гпдину 9/2009

412

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва привременпг Управнпг пдбпра Ппщте

бплнице Кикинда, Кикинда и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

Ппщте бплнице Кикинда, Кикинда 9/2009

413

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва привременпг Надзпрнпг пдбпра Ппщте

бплнице Кикинда, Кикинда и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

Ппщте бплнице Кикинда, Кикинда 9/2009

414

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва привременпг Управнпг пдбпра Ппщте

бплнице Врщац, Врщац и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Ппщте

бплнице Врщац, Врщац 9/2009

415

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва привременпг Надзпрнпг пдбпра Ппщте

бплнице Врщац, Врщац и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

Ппщте бплнице Врщац, Врщац 9/2009

416

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва привременпг Управнпг пдбпра Ппщте

бплнице «Др Радивпј Симпнпвић» Спмбпр, Спмбпр и именпваоу председника и

шланпва Управнпг пдбпра Ппщте бплнице «Др Радивпј Симпвпић» Спмбпр, Спмбпр
9/2009

417

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва привременпг Надзпрнпг пдбпра Ппщте

бплнице «Др Радивпј Симпнпвић» Спмбпр, Спмбпр и именпваоу председника и

шланпва Надзпрнпг пдбпра Ппщте бплнице «Др Радивпј Симпвпић» Спмбпр, Спмбпр
9/2009

418

Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за ппљппривреду,

впдппривреду и щумарствп 9/2009



419

Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за ппљппривреду,

впдппривреду и щумарствп 9/2009

420

Рещеое п разрещеоу дужнпсти саветника председника Изврщнпг већа Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине 10/2009

421

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п измени Статута Завпда за културу

впјвпђанских Слпвака 10/2009

422

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п измени Статута Завпда за културу

впјвпђанских Хрвата 10/2009

423

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за ппдрщку инвестиција у

Впјвпдини «VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP» за 2009. гпдину
10/2009

424

Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Института за

пнкплпгију Впјвпдине 10/2009

425 Рещеое п именпваоу директпра Института за пнкплпгију Впјвпдине 10/2009

426

Рещеое п утврђиваоу Прпграма защтите, уређеоа и кприщћеоа ппљппривреднпг

земљищта на теритприји Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине у 2009. гпдини
10/2009

427

Рещеое п утврђиваоу Прпграма мера за унапређеое ппљппривреде путем

саветпдавнпг рада ппљппривредних струшних служби Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине у 2009. гпдини 10/2009

428

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада и Финансијски план Ппкрајинскпг

фпнда за развпј ппљппривреде за перипд јануар-септембар 2009. гпдине
10/2009

429

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда за развпј непрпфитнпг

сектпра Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за перипд јануар-септембар 2009. гпдине
10/2009

430

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за развпј непрпфитнпг сектпра

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за перипд јануар-септембар 2009. гпдине
10/2009

431

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Градске нарпдне библиптеке «Жаркп

Зреоанин» у Зреоанину 10/2009

432

Рещеое п именпваоу директпра Градске нарпдне библиптеке «Жаркп Зреоанин» у

Зреоанину 10/2009

433

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај

кприсника Герпнтплпщки центар Субптица 10/2009

434

Рещеое п именпваоу директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника

Герпнтплпщки центар Субптица 10/2009

435

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п изменама и дппунама Статута Специјалне

бплнице за рехабилитацију «Термал» Врдник 11/2009

436

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Туристишке прганизације

Впјвпдине за перипд јануар-септембар 2009. гпдине 11/2009

437

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Туристишке прганизације Впјвпдине

за перипд јануар-септембар 2009. гпдине 11/2009

438

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм туристишке-инфпрмативне прппагандне

делатнпсти Туристишке прганизације Впјвпдине за перипд јануар-септембар 2009.

гпдине 11/2009

439

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Устанпве – Центра за привреднп-

технплпщки развпј Впјвпдине за перипд јануар-децембар 2009. гпдине
11/2009

440

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва привременпг Управнпг пдбпра Завпда

за јавнп здравље Субптица и именпваое председника и шланпва Управнпг пдбпра

Завпда за јавнп здравље Субптица 11/2009

441

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва привременпг Надзпрнпг пдбпра

Завпда за јавнп здравље Субптица и именпваое председника и шланпва Надзпрнпг

пдбпра Завпда за јавнп здравље Субптица 11/2009

442 Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Издавашке устанпве «Мисап» 11/2009

443

Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпра Завпда за защтиту сппменика

културе у Зреоанину 11/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf


444
Рещеое п именпваоу директпра Завпда за защтиту сппменика културе у Зреоанину

11/2009

445

Рещеое п разрещеоу директпра Галерије ликпвне уметнпсти ппклпн збирке Рајка

Мамузића у Нпвпм Саду 11/2009

446

Рещеое п именпваоу директпра Галерије ликпвне уметнпсти ппклпн збирке Рајка

Мамузића у Нпвпм Саду 11/2009

447

Рещеое п разрещеоу шланпва Управнпг пдбпра Дпма ушеника средоих щкпла

«Ангелина Кпјић Гина» у Зреоанину 11/2009

448

Рещеое п именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Дпма ушеника средоих щкпла

«Ангелина Кпјић Гина» у Зреоанину 11/2009

449

Рещеое п разрещеоу шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма ушеника средоих щкпла

«Ангелина Кпјић Гина» у Зреоанину 11/2009

450

Рещеое п именпваоу шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма ушеника средоих щкпла

«Ангелина Кпјић Гина» у Зреоанину 11/2009

451

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај

кприсника Дпм за лица са пщтећеним видпм «Збриоаваое» Паншевп
11/2009

452

Рещеое п именпваоу директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника

Дпм за лица са пщтећеним видпм «Збриоаваое» Паншев 11/2009

453

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај

кприсника Дпм за децу пметену у развпју «Кплевка» Субптица 11/2009

454

Рещеое п именпваоу директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника

Дпм за децу пметену у развпју «Кплевка» Субптица 11/2009

455

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај

кприсника Герпнтплпщки центар «Срем» у Руми 11/2009

456

Рещеое п именпваоу директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника

Герпнтплпщки центар «Срем» у Руми 11/2009

457

Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Завпда за јавнп

здравље Сремска Митрпвица 11/2009

458

Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Завпда за јавнп здравље

Сремска Митрпвица 11/2009

459

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шлана Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за

реуматске бплести Нпви Сад 11/2009

460

Рещеое п даваоу сагласнпсти на измене и дппуне Гпдищоег прпграма ппслпваоа

Јавнпг предузећа за прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое «Завпд за

урбанизам Впјвпдине» Нпви Сад за 2009. гпдину 11/2009

461

Рещеое п даваоу сагласнпсти на упптребу грба Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине кап

саставнпг дела амблема Савеза за щкплски сппрт и плимпијскп васпитаое Впјвпдине

из Зреоанина 11/2009

462

Рещеое п утврђиваоу измена и дппуна Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава

за вищенаменскп кприщћеое и защтиту впда за 2009. гпдину 11/2009

463

Рещеое п даваоу сагласнпсти на измене и дппуне Прпграма ппслпваоа ЈВП «Впде

Впјвпдине», Нпви Сад, за 2009. гпдину 11/2009

464

Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти заменика директпра Специјалне бплнице

за рехабилитацију «Термал» Врдник 11/2009

465

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Издавашкпг завпда «Фпрум» - за

издаваое коига и шаспписа, Нпви Сад за 2009. гпдину 11/2009

466

Рещеое п даваоу сагласнпсти на План и Прпграм рада Издавашкпг завпда «Фпрум» -

за издаваое коига и шаспписа, Нпви Сад за 2009. гпдину 11/2009

467

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Издавашкпг завпда «Фпрум» - Forum

Könyvkiadó Intézet за перипд пд 17. јула дп 31. децембра 2008. гпдине
11/2009

468

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу Впјвпдине за

2009. гпдину 11/2009

469

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Фпнда за ппдрщку инвестиција у

Впјвпдини «Vojvodina Investment Promotion – VIP» за 2008. гпдину
12/2009

470
Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Ппщте бплнице Врщац, Врщац у псниваоу

12/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/12/12_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/12/12_2009.pdf


471 Рещеое п именпваоу директпра Ппщте бплнице Врщац, Врщац 12/2009

472 Рещеое п именпваоу заменика директпра Ппщте бплнице Врщац, Врщац 12/2009

473

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п изменама и дппунама Статута Музеја

Впјвпдине Нпви Сад 13/2009

474

Рещеое п даваоу сагласнпсти на упптребу грба Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине, кап

саставнпг дела мемпрандума Впјвпђанскпг друщтва за ппљппривредну технику
13/2009

475

Рещеое п разрещеоу дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг секретара за прпписе,

управу и наципналне маоине 13/2009

476

Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за прпписе, управу и

наципналне маоине 13/2009

477

Рещеое п разрещеоу председника Управнпг пдбпра Гаранцијскпг фпнда Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине 13/2009

478

Рещеое п именпваоу председника Управнпг пдбпра Гаранцијскпг фпнда Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине 13/2009

479

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Дпма ушеника средоих

щкпла «Никпла Впјвпдић» у Кикинди 13/2009

480

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма ушеника

средоих щкпла «Никпла Впјвпдић» у Кикинди 13/2009

481

Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Завпда за трансфузију

крви Впјвпдине 13/2009

482

Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Завпда за трансфузију крви

Впјвпдине 13/2009

483

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда за пружаое ппмпћи

избеглим, прпгнаним и расељеним лицима за перипд јануар – септембар 2009.

гпдине 13/2009

484

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за пружаое ппмпћи избеглим,

прпгнаним и расељеним лицима за перипд јануар – септембар 2009. Гпдине
13/2009

485

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу впјвпђанских

Мађара за перипд јануар-децембар 2009. гпдине 14/2009

486

Рещеое п даваоу сагласнпсти на План и прпграм рада Завпда за културу

впјвпђанских Мађара за 2009. гпдину 14/2009

487

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Специјалне бплнице за рехабилитацију

«Јунакпвић» Апатин, Апатин 14/2009

488

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п измени Статута Завпда за јавнп здравље

Кикинда, Кикинда 14/2009

489

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар «Нпви Сад»

у Нпвпм Саду 14/2009

490

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар «Срем» у

Руми 14/2009

491

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Спмбпру
14/2009

492

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Субптици
14/2009

493

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар «Бешеј» у

Бешеју 14/2009

494

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

Устанпве за смещтај и збриоаваое старих лица «Герпнтплпщки центар» у Паншеву
14/2009

495

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Кикинди
14/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/12/12_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/12/12_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf


496

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Каоижи
14/2009

497

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Башкпј

Паланци 14/2009

498

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Врщцу
14/2009

499

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Врбасу
14/2009

500

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за старе и пензипнере у

Апатину 14/2009

501

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за старе и пензипнере у Мплу
14/2009

502

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за старе и пензипнере у Кули
14/2009

503

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за децу и пмладину

«Мирпслав Антић-Мика» у Спмбпру 14/2009

504

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за децу и пмладину без

рпдитељскпг стараоа «Сппменак» у Паншеву 14/2009

505

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за децу и пмладину «Вера

Радивпјевић» у Белпј Цркви 14/2009

506

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Устанпва за децу и пмладину СПС

Дешје селп «Др Милпрад Павлпвић» у Сремскпј Каменици 14/2009

507

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за децу и пмладину пметену у

развпју Ветерник 14/2009

508

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за децу пметену у развпју

«Кплевка» у Субптици 14/2009

509

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за лица са пщтећеним видпм

«Збриоаваое» у Паншеву 14/2009

510

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за дущевнп пбплела лица

«Шуруг» у Шуругу 14/2009

511

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за лица пметена у менталнпм

развпју «OTTHON» у Старпј Мправици 14/2009

512

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за лица пметена у менталнпм

развпју «Срце у јабуци» Јабука 14/2009

513

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за дущевнп пбплела лица «1.

пктпбар» у Старпм Лецу 14/2009

514

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за смещтај дущевнп пбплелих

лица «Свети Василије Пстпщки Шудптвпрац» у Нпвпм Бешеју
14/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf


515

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар «Нпви Сад»

у Нпвпм Саду 14/2009

516

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Зреоанину
14/2009

517

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар «Срем» у

Руми 14/2009

518

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Спмбпру
14/2009

519

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Субптици
14/2009

520

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар «Бешеј» у

Бешеју 14/2009

521

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве за смещтај и збриоаваое старих лица «Герпнтплпщки центар» у Паншеву
14/2009

522

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Кикинди
14/2009

523

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Каоижи
14/2009

524

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Башкпј

Паланци 14/2009

525

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за старе и пензипнере у

Апатину 14/2009

526

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за старе и пензипнере у Мплу
14/2009

527

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за старе и пензинере у Кули
14/2009

528

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Врщцу
14/2009

529

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Врбасу
14/2009

530

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за децу и пмладину

«Мирпслав Антић-Мика» у Спмбпру 14/2009

531

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за децу и пмладину без

рпдитељскпг стараоа «Сппменак» у Паншеву 14/2009

532

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за децу и пмладину «Вера

Радивпјевић» у Белпј Цркви 14/2009

533

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Устанпва за децу и пмладину СПС

Дешје селп «Др Милпрад Павлпвић» у Сремскпј Каменици 14/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
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534

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за децу и пмладину пметену у

развпју Ветерник 14/2009

535

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за децу пметену у развпју

«Кплевка» у Субптици 14/2009

536

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за лица са пщтећеним видпм

«Збриоаваое» у Паншеву 14/2009

537

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за дущевнп пбплела лица

«Шуруг» у Шуругу 14/2009

538

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за лица пметена у менталнпм

развпју «OTTHON» у Старпј Мправици 14/2009

539

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за лица пметена у менталнпм

развпју «Срце у јабуци» Јабука 14/2009

540

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за дущевнп пбплела лица «1.

пктпбар» у Старпм Лецу 14/2009

541

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Дпм за смещтај дущевнп пбплелих

лица «Свети Василије Пстрпщки Шудптвпрац» у Нпвпм Бешеју
14/2009

542

Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Завпда за антирабишну 

защтиту «Луј Пастер» Нпви Сад 14/2009

543

Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Завпда за антирабишну защтиту

«Луј Пастер» Нпви Сад 14/2009

544

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу впјвпђанских

Хрвата за перипд јануар-децембар 2009. гпдине 14/2009

545

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу впјвпђанских

Хрвата за 2009. гпдину 14/2009

546

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу впјвпђанских

Румуна за перипд јануар-децембар 2009. гпдине 14/2009

547

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу впјвпђанских

Румуна за перипд 1. јануар – 31. децембар 2009. гпдину 14/2009

548

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Службе за ппщте и заједнишке ппслпве

ппкрајинских пргана 14/2009

549

Рещеое п ппстављеоу директпра Службе за ппщте и заједнишке ппслпве

ппкрајинских пргана 14/2009

550

Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Специјалне бплнице

за психијатријске бплести «Кпвин» Кпвин 14/2009

551

Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Специјалне бплнице за

психијатријске бплести «Кпвин» Кпвин 14/2009

552 Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Ппщте бплнице Паншевп, Паншевп 14/2009

553

Рещеое п разрещеоу шланпва Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за

рехабилитацију «Термал» Врдник и именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Специјалне

бплнице за рехабилитацију «Термал» Врдник 14/2009

554

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва привременпг Надзпрнпг пдбпра

Специјалне бплнице за рехабилитацију «Термал» Врдник и именпваоу председника

и шланпва Надзпрнпг пдбпра Специјалне бплнице за рехабилитацију «Термал»

Врдник 14/2009

555

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај

кприсника Дпм за децу и пмладину пметену у развпју Ветерник 14/2009

556

Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра устанпве спцијалне защтите за

смещтај кприсника Дпм за децу и пмладину пметену у развпју Ветерник
14/2009
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf


557

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шлана Управнпг пдбпра Завпда за трансфузију

крви Впјвпдине 14/2009

558

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра

устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Зреоанину
14/2009

559

Рещеое п ппстављеоу саветника председника Изврщнпг већа Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 14/2009

560

Рещеое п утврђиваоу Прпграма пбуке незаппслених жена на теритприји Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине у 2009. гпдини 14/2009

561

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Ппщте бплнице «Др Радивпј Симпнпвић»

Спмбпр у псниваоу 14/2009

562
Рещеое п именпваоу директпра Ппщте бплнице «Др Радивпј Симпнпвић» Спмбпр

14/2009

563

Рещеое п именпваоу заменика директпра Ппщте бплнице «Др Радивпј Симпнпвић»

Спмбпр 14/2009

564

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника Управнпг пдбпра Клинишкпг центра

Впјвпдине 15/2009

565

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника Управнпг пдбпра Завпда за јавнп

здравље Кикинда 15/2009

566

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда за капитална улагаоа

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2009. гпдину 15/2009

567

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за капитална улагаоа

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2009. гпдину 15/2009

568

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу впјвпђанских

Слпвака за перипд јануар – децембар 2009. гпдине 15/2009

569

Рещеое п даваоу сагласнпсти на План и прпграм рада Завпда за културу

впјвпђанских Слпвака за перипд јануар – децембар 2009. гпдине 15/2009

570

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу впјвпђанских

Русина за 2009. гпдину 15/2009

571

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу впјвпђанских

Русина за 2009. гпдину 15/2009

572

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај

кприсника Герпнтплпщки центар «Бешеј» у Бешеју 15/2009

573

Рещеое п именпваоу директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника

Герпнтплпщки центар «Бешеј» у Бешеју 15/2009

574

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај

кприсника Герпнтплпщки центар у Кикинди 15/2009

575

Рещеое п именпваоу директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај кприсника

Герпнтплпщки центар у Кикинди 15/2009

576

Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра устанпве спцијалне защтите за смещтај

кприсника Герпнтплпщки центар у Спмбпру 15/2009

577

Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра устанпве спцијалне защтите за

смещтај кприсника Герпнтплпщки центар у Спмбпру 15/2009

578

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Гпдищои прпграм рада Фпнда за развпј

непрпфитнпг сектпра Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2009. гпдину 15/2009

579

Рещеое п даваоу сагласнпсти на измене и дппуне Прпграма ппслпваоа ЈВП «Впде

Впјвпдине», Нпви Сад, за 2009. гпдину 15/2009

580

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада и Финансијски план Ппкрајинскпг

фпнда за развпј ппљппривреде за 2009. гпдину 15/2009

581

Рещеое п утврђиваоу Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава из бучета

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2009. гпдину за щумарствп и лпвствп
15/2009

582

Рещеое п утврђиваоу Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава Ппкрајинскпг

секретаријата за привреду за 2009. гпдину из прихпда пд приватизације, намеоених

за туристишку сигнализацију и инфраструктурнп ппремаое индустријских зпна у

лпкалним сампуправама у Аутпнпмнпј Ппкрајини Впјвпдини
15/2009
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/15/15_2009.pdf


583

Рещеое п утврђиваоу Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава Ппкрајинскпг

секретаријата за привреду из прихпда пд приватизације за 2009. гпдину –

реализација прпјеката и прпграма развпја привреде, предузетнищтва, малих и

средоих предузећа 15/2009

584

Рещеое п утврђиваоу Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава за 2009. гпдину

из прихпда пд приватизације за реализацију прпјеката рецептивнпг туризма на

теритприји Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 15/2009

585

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда за развпј непрпфитнпг

сектпра Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2009. гпдину 15/2009

586

Рещеое п даваоу сагласнпсти на измене и дппуне Финансијскпг плана Завпда за

културу впјвпђанских Румуна за перипд јануар – децембар 2009. Гпдине
15/2009

587

Рещеое п именпваоу Пдбпра за дпделу Гпдищое награде «Др Зпран Ђинђић за

младпг наушника и истраживаша» 16/2009

588

Рещеое п изменама и дппунама Прпграма защтите, уређеоа и кприщћеоа

ппљппривреднпг земљищта на теритприји Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине у 2009.

гпдини 16/2009

589

Рещеое п даваоу сагласнпсти на измене и дппуне Финансијскпг плана Педагпщкпг

завпда Впјвпдине за 2009. гпдину 16/2009

590

Рещеое п разрещеоу и именпваоу председника Управнпг пдбпра Издавашкпг

завпда «Фпрум» - за издаваое коига и шаспписа у Нпвпм Саду 16/2009

591

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Градске библиптеке у

Паншеву 16/2009

592

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шланпва Надзпрнпг пдбпра Градске библиптеке у

Паншеву 16/2009

593

Рещеое п именпваоу председника и шланпва Пдбпра за дпделу признаоа у пбласти

сппрта за 2009. гпдину 16/2009

594 Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Ппкрајинскпг завпда за сппрт 16/2009

595 Рещеое п именпваоу директпра Ппкрајинскпг завпда за сппрт 16/2009

596

Рещеое п ппстављеоу ппмпћника ппкрајинскпг секретара за спцијалну пплитику и

демпграфију 16/2009

597 Рещеое п разрещеоу директпрке Градске библиптеке у Субптици 16/2009

598 Рещеое п именпваоу директпра Градске библиптеке у Субптици 16/2009

599

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п измени и дппуни Статута Ппкрајинскпг

завпда за защтиту сппменика културе 16/2009

600

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п изменама и дппунама Правилника п

систематизацији радних места у Српскпм нарпднпм ппзприщту у Нпвпм Саду
16/2009

601

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Туристишке прганизације Впјвпдине

за перипд јануар-децембар 2009. гпдине 16/2009

602

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм туристишке инфпрмативнп-прппагандне

делатнпсти за перипд јануар-децембар 2009. гпдине Туристишке прганизације

Впјвпдине 16/2009

603
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Туристишке прганизације Впјвпдине

16/2009

604

Рещеое п утврђиваоу Прпграма унапређеоа стпшарства у Аутпнпмнпј Ппкрајини

Впјвпдини за 2009. гпдину 16/2009

605

Рещеое п утврђиваоу измена и дппуна Прпграма защтите, уређеоа и кприщћеоа

ппљппривреднпг земљищта на теритприји Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине у 2009.

гпдини 16/2009

606

Рещеое п утврђиваоу изменама и дппунама Прпграма мера за унапређеое

ппљппривреде путем саветпдавнпг рада ппљппривредних струшних служби

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине у 2009. гпдини 16/2009

607

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Туристишке прганизације Впјвпдине

за 2008. гпдину и Извещтај пвлащћенпг ревизпра за 2008. гпдину 16/2009

608

Рещеое п даваоу сагласнпси на Финансијски план Туристишке прганизације

Впјвпдине за перипд јануар-децембар 2009. гпдине 16/2009

609

Рещеое п брпју диплпма и награда кпје ће се дпделити дарпвитим ушеницима и

оихпвим ментприма 16/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/15/15_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/15/15_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/15/15_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/15/15_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf


610

Рещеое п разрещеоу дужнпсти управника Српскпг нарпднпг ппзприщта у Нпвпм

Саду 16/2009

611

Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти управника Српскпг нарпднпг ппзприщта у

Нпвпм Саду 16/2009

612

Рещеое п разрещеоу и именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра Завпда за јавнп

здравље Сремска Митрпвица 16/2009

613

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда за пружаое ппмпћи

избеглим, прпгнаним и расељеним лицима за перипд јануар-децембар 2009. гпдине
16/2009

614

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за пружаое ппмпћи избеглим,

прпгнаним и расељеним лицима за перипд јануар-децембар 2009. гпдине
16/2009

615

Рещеое п даваоу сагласнпсти на измеоен и дппуоен Финансијски план Устанпве –

Центра за привреднп-технплпщки развпј Впјвпдине за перипд јануар-децембар 2009.

Гпдине 16/2009

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf


616

Рещеое п утврђиваоу измена и дппуна Прпграма защтите, уређеоа и кприщћеоа 

ппљппривреднпг земљищта на теритприји Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине у 2009. 

гпдини 19/2009

617

Рещеое п утврђиваоу Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава из прихпда пд 

приватизације у 2009. гпдини за израду урбанистишке дпкументације ппщтина и 

градпва и прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу инфраструктурних пбјеката 

ппщтина и градпва на теритприји Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине
19/2009

618

Рещеое п утврђиваоу Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава из бучета АП 

Впјвпдине за 2009. гпдину за мере и акције у ппљппривреди 19/2009

619

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п дппуни Статута Клинишкпг центра 

Впјвпдине 19/2009

620

Рещеое п даваоу сагласнпсти на измене и дппуне Финансијскпг плана Завпда за 

културу Впјвпдине за 2009. гпдину 19/2009

621

Рещеое п утврђиваоу измена и дппуна Прпграма расппреда и кприщћеоа средстава 

Ппкрајинскпг секретаријата за привреду из прихпда пд приватизације за 2009. гпдину-

реализација прпјеката и прпграма развпја привреде, предузетнищтва, малих и 

средоих 19/2009

622 предузећа 19/2009

623

Рещеое п утврђиваоу Прпграма пружаоа финансијске ппмпћи за ппшетак изградое 

и заврщетак радпва на заппшетим капелама и санацију ппстпјећих на месним 

грпбљима у АП Впјвпдини у 2009. гпдини 19/2009

624

Рещеое п утврђиваоу нпвшане награде за гпдищое признаое у пбласти сппрта у 

2009. гпдини за најбпље екипе у мущкпј и женскпј кпнкуренцији 19/2009

625

Рещеое п дпдели гпдищое награде „Др Зпран Ђинђић за младпг наушника и 

истраживаша“ за 2009. гпдину 19/2009

626

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п изменама и дппунама Правилника п 

систематизацији радних места у Српскпм нарпднпм ппзприщту у Нпвпм Саду
19/2009

627

Рещеое п даваоу сагласнпсти на измене и дппуне Гпдищоег прпграма ппслпваоа 

Јавнпг предузећа за прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое „Завпд за 

урбанизам Впјвпдине“ Нпви Сад за2009. гпдину 19/2009

628 Прешищћен текст Пдлуке п ппкрајинским службеницима 9/2009

629

Пдлука п пријему у радни пднпс ппкрајинских службеника и намещтеника у Службу

Скупщтине Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 9/2009

630

Пдлука п разврставаоу радних места у Служби Скупщтине Аутпнпмне Ппкрајине

Впјвпдине 9/2009

631
Пдлука п легитимацији ппсланика у Скупщтини Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине

15/2009

632

Пдлука п измени и дппуни Пдлуке п висини накнаде за врщеое функције лица кпја

бира Скупщтина Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 15/2009

633

Јавни кпнкурс за суфинансираое пшуваоа радних места за примену нпвих

технплпгија у АП Впјвпдини 7/2009

634

Јавни кпнкурси за суфинансираое прпјеката пд знашаја за птвараое нпвих

прпизвпдних капацитета и нпвих радних места 9/2009

635

Јавни кпнкурс за предлагаое кандидата за Гпдищоу награду «Др Зпран Ђинђић за

младпг наушника и истраживаша» за 2009. гпдину 14/2009

636

Јавни кпнкурс за ппднпщеое предлпга за дпделу награде «Др Зпран Ђинђић за

најбпљи диплпмски рад, заврщни рад на диплпматским академским студијама –

мастер или магистарски рад из филпзпфских и спциплпщких наука» за 2009. гпдину
14/2009

ВЛАДА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ

ПДБПР ЗА ПРППИСЕ СКУПШТИНЕ АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ

ПДБПР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНП-ИМУНИТЕТСКА ПИТАОА СКУПШТИНЕ АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ 

ВПЈВПДИНЕ

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНПЛПШКИ РАЗВПЈ

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/15/15_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/15/15_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf


637

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за енглески језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Нпвпм Саду 6/2009

638

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за немашки језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Нпвпм Саду 6/2009

639

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за италијански језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Нпвпм Саду 6/2009

640

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за мађарски језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Нпвпм Саду 6/2009

641

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за слпвашки језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Нпвпм Саду 6/2009

642

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за румунски језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Нпвпм Саду 6/2009

643

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за хрватски језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Нпвпм Саду 6/2009

644

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за нпрвещки језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Нпвпм Саду 6/2009

645

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за щведски језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Нпвпм Саду 6/2009

646

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за гестпвни гпвпр за ппдрушје

Пкружнпг суда у Зреоанину 6/2009

647

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за енглески језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Сремскпј Митрпвици 6/2009

648

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за хрватски језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Сремскпј Митрпвици 6/2009

649

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за щпански језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Сремскпј Митрпвици 6/2009

650

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за мађарски језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Субптици 6/2009

651

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за хрватски језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Субптица 6/2009

652

Рещеое п ппстављаоу сталних судских тумаша за енглески језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Спмбпр 6/2009

653

Рещеое п ппстављаоу сталнпг судскпг тумаша за мађарски језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Спмбпру 7/2009

654

Исправка Рещеоа п ппстављаоу сталних судских тумаша за щведски језик за ппдрушје

Пкружнпг суда у Нпвпм Саду 10/2009

655

Пглас за ппстављаое сталних судских тумаша за ппдрушје судпва на теритприји

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 20/2009

656

Правилник п нашину и ппступку пренпса неутрпщених бучетских средстава на рашун

Изврщеоа бучета Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 20/2009

657 Правилник п изменама Правилника п накнади трпщкпва управнпг ппступка 1/2009

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРППИСЕ, УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕ

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА АРХИТЕКТУРУ, УРБАНИЗАМ И ГРАДИТЕЉСТВП

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf


658

Рещеое п разрещеоу шлана Кпмисије за пплагаое струшнпг испита заппслених у

архивима у Архиву Впјвпдине у Нпвпм Саду 14/2009

659

Рещеое п именпваоу шлана Кпмисије за пплагаое струшнпг испита заппслених у

архивима у Архиву Впјвпдине у Нпвпм Саду 14/2009

660

Рещеое п именпваоу шлана Кпмисије за пплагаое струшнпг испита заппслених у

архивима у Архиву Впјвпдине у Нпвпм Саду 14/2009

661

Kпнкурс за расппделу средстава за прпизвпдоу и емитпваое телевизијских прпграма

– емисија из пбласти културе и уметнпсти на српскпм језику и језицима наципналних

маоина и етнишких група у АП Впјвпдини, за емитере тв прпграма – приватна

предузећа и невладине прганизације кпји емитују прпграм и шије је седищте на

теритприји АП Впјвпдине 15/2009

662

Кпнкурс за дпделу средстава за субвенципнисаое трпщкпва ушещћа јединица

лпкалних сампуправа из АП Впјвпдине на Нпвпсадскпм сајму «INVESTEXPO»
15/2009

663

Рещеое п пдпбреоу рукпписа НАРПДНА МУЛТИНАЦИПНАЛНА ШИТАНКА (за ппщтину

Субптица) аутпра Алпјзија Ппљакпвића, кап прирушник за наставнике
6/2009

664

Рещеое п пдпбреоу учбеника ПЕСМА-МУЗИКА –музишка култура за пети разред

пснпвне щкпле, на мађарскпм језику, аутпра Габриеле Булатпвић 6/2009

665

Рещеое п пдпбреоу ДППУНЕ УЧБЕНИКА ИСТПРИЈЕ за 3. разред гимназије ппщтег и

друщтвенпг језишкпг смера, СА ГРАДИВПМ ИЗ НАЦИПНАЛНЕ ИСТПРИЈЕ РУСИНА,

аутпра др Јанка Рамаша 6/2009

666

Рещеое п пдпбреоу учбеника AZ ÉLET ÚTJA – КАТПЛИШКА ВЕРПНАУКА за трећи

разред пснпвне щкпле, на мађарскпм језику, аутпра Ищтвана Дпбаи 6/2009

667

Рещеое п пдпбреоу учбеника AZ ÉLET ÚTJA – КАТПЛИШКА ВЕРПНАУКА за шетврти

разред пснпвне щкпле, на мађарскпм језику, аутпра Ищтвана Дпбаи
6/2009

668

Рещеое п пдпбреоу учбеника AZ ÉLET ÚTJA – КАТПЛИШКА ВЕРПНАУКА за пети разред

пснпвне щкпле, на мађарскпм језику, аутпра Ищтвана Дпбаи 6/2009

669

Рещеое п пдпбреоу учбеника AZ ÉLET ÚTJA – КАТПЛИШКА ВЕРПНАУКА за щести

разред пснпвне щкпле, на мађарскпм језику, аутпра Ищтвана Дпбаи 6/2009

670

Рещеое п пдпбреоу дппуне учбеника ИСТПРИЈЕ за 3. разред средое щкпле на

румунскпм језику, СА ГРАДИВПМ ИЗ НАЦИПНАЛНЕ ИСТПРИЈЕ РУМУНА, аутпра др

Мирће Марана 7/2009

671

Рещеое п пдпбреоу учбеника СЛПВАШКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАОА за седми

разред пснпвне щкпле, аутпра др Михала Тира и Зузане Тирпве 10/2009

672

Рещеое п пдпбреоу учбеника РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАОА за седми

разред пснпвне щкпле, аутпра др Јакпва Кищјухас, Магдалене Семан– Кищјухас и

Меланије Сабадпщ 10/2009

673

Рещеое п пдпбреоу учбеника РАДНА ГРАМАТИКА за седми разред пснпвне щкпле

на мађарскпм језику, аутпра мр Илпне Пащћик 10/2009

674

Рещеое п пдпбреоу учбеника ШИТАНКА за седми разред пснпвне щкпле на

мађарскпм језику, аутпра др Ерике Бенце 10/2009

675

Рещеое п пдпбреоу рукпписа учбеника ИСТПРИЈА– ДПДАТАК ИЗ ИСТПРИЈЕ

РУМУНСКПГ НАРПДА за 6. разред пснпвне щкпле на румунскпм језику, аутпра мр

Мирше Марана 11/2009

676

Рещеое п пдпбреоу учбеника МУЗИШКА КУЛТУРА за шетврти разред пснпвне щкпле,

на румунскпм језику, аутпра др Јпна Лелеа 11/2009

677

Рещеое п пдпбреоу учбеника ШИТАНКА за седми разред пснпвне щкпле на

румунскпм језику, аутпра Елене Лелеа 13/2009

678

Правилник п струшнпм усаврщаваоу заппслених и ппстављених лица у Ппкрајинскпм

секретаријату за пбразпваое 2/2009

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПБРАЗПВАОЕ

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛПКАЛНУ САМПУПРАВУ И МЕЂУППШТИНСКУ САРАДОУ

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/15/15_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/15/15_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf


679

Правилник п щкплскпм календару за пснпвне щкпле са седищтем на теритприји

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за щкплску 2009/2010 гпдину 9/2009

680

Правилник п щкплскпм календару за средое щкпле са седищтем на теритприји

Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за щкплску 2009/2010 гпдину 9/2009

681

Јавни кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое прпграма/прпјеката у пбласти

пснпвнпг и средоег пбразпваоа на теритприји АП Впјвпдине у бучетскпј 2009.

гпдини 7/2009

682

Јавни кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое прпграма/прпјеката у пбласти

виспкпг пбразпваоа на теритприји АП Впјвпдине у бучетскпј 2009. гпдини
7/2009

683

Јавни кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое прпграма/прпјеката

невладиних прганизација, удружеоа грађана и других непрпфитних прганизација у

пбласти пбразпваоа на теритприји АП Впјвпдине у бучетскпј 2009. Гпдини
7/2009

684 Рещеое п даваоу лпвищта « Стари Бегеј » на газдпваое 2/2009

685 Рещеое п даваоу лпвищта « Бпсутске щуме » на газдпваое 3/2009

686

Рещеое п даваоу сагласнпсти на висину накнада за кприщћеое впдппривредних

пбјеката и за врщеое других услуга у 2009. Гпдини 7/2009

687 Рещеое п измени и дппуни Рещеоа п устанпвљеоу лпвищта «Бпђански рит» 10/2009

688

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Пдлуку п изменама и дппунама Пдлуке п висини

накнада за кприщћеое впдппривредних пбјеката и за врщеое других услуга у 2009.

гпдини 12/2009

689

Рещеое п измени и дппуни Рещеоа п устанпвљеоу лпвищта «Наципнални парк

Фрущка гпра» 13/2009

690 Кпнкурс за пдвпдоаваое и уређеое атарских путева 10/2009

691

Кпнкурс за израду технишке дпкументације за ппдизаое ппљпзащтитних ппјасева и

агрпщумских прпизвпдних система 10/2009

692

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за ппремаое или ангажпваое

ппљпшуварске службе 12/2009

693

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за израду студија и прпјеката везаних за

защтиту, уређеое и кприщћеое ппљппривреднпг земљищта 12/2009

694

Кпнкурс за финансираое израде прпјектне дпкументације из пбласти

впдпснабдеваоа, пдвпђеоа и прешищћаваоа птпадних и атмпсферских впда
13/2009

695

Кпнкурс за избпр пснпвних пбјеката за снабдеваое насеља и индустрије впдпм у

шијем финансираоу ће у 2009. ушествпвати Ппкрајински секретаријат за

ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп 13/2009

696

Кпнкурс за финансираое прпграмских активнпсти удружеоа сппртских рибплпваца у

АП Впјвпдини 14/2009

697

Кпнкурс за суфинансираое радпва на ревитализацији рибљих плпдищта и

суфинансираое набавке рибпшуварске ппреме 14/2009

698

Кпнкурс за суфинансираое матишнпг материјала –матица риба (аутпхтпни щаран –

дивљи тип и лиоак) за вещташка мрестилищта у АП Впјвпдини 14/2009

699

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за ппдизаое ппљпзащтитних ппјасева и

aгрпщумских прпизвпдних система 15/2009

700

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за заппшиоаое нпвих ппступака

кпмасације 15/2009

701

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за изградоу, санацију, рекпнструкцију

или ппремаое система за навпдоаваое 15/2009

702

Кпнкурс за расппделу ппдстицајних средстава за суфинансираое трпщкпва увпђеоа

и сертификације дпбре ппљппривредне праксе према захтевима GLOBALGAP-а, у

2009. гпдини 15/2009

703

Кпнкурс за расппделу средстава за пдржаваое лпкалних и регипналних излпжби

стпке у Аутпнпмнпј Ппкрајини Впјвпдини за 2009. гпдини 16/2009

704

Кпнкурс за расппделу средстава за спрпвпђеое Прпграма унапређеоа рада

удружеоа пдгајиваша стпке у Аутпнпмнпј Ппкрајини Впјвпдини за 2009. гпдину
16/2009

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ППЉППРИВРЕДУ, ВПДППРИВРЕДУ И ШУМАРСТВП

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/12/12_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/12/12_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/12/12_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/13/13_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/14/14_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/15/15_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/15/15_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/15/15_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/15/15_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf


705

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за реализацију активнпсти: I

Пдвпдоаваоа ппљппривреднпг земљищта и II Уређеое атарских путева 16/2009

706

Кпнкурс за расппделу средстава за спрпвпђеое Прпграма селекцијских мера за

унапређеое стпшарства у Аутпнпмнпј Ппкрајини Впјвпдини за 2009. гпдину
16/2009

707

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за рекпнструкцију и изградоу рибоашких

ппврщина 16/2009

708

Кпнкурс за расппделу средстава за пдржаваоа лпкалних и регипналних излпжби

стпке у Аутпнпмнпј Ппкрајини Впјвпдини за 2009. гпдину 16/2009

709

Рещеое п пбразпваоу Прпјектнпг савета за прпјекат «Ка свепбухватнпм систему за

сузбијаое насиља над женама у Впјвпдини» 1/2009

710

Рещеое п пбразпваоу Радне групе за прпјекат «Ка пплитици рпднпг бучетираоа у

АП Впјвпдини» 1/2009

711

Кпнкурс за дпделу субвенција за сампзаппщљаваое незаппслених лица са

теритприје АП Впјвпдине 6/2009

712

Кпнкурс за дпделу субвенција за нпвп заппщљаваое незаппслених лица са

теритприје АП Впјвпдине 6/2009

713

Кпнкурс за дпделу субвенција за ппдстицаое регистрације ппљппривреднпг

газдинства пд стране незаппслених лица са теритприје АП Впјвпдине
6/2009

714

Јавни ппзив за финансираое заппщљаваоа приправника на пдређенп време, на

теритприји Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине 6/2009

715

Јавни ппзив за прикупљаое прпјеката јавних радпва на теритприји Аутпнпмне

Ппкрајине Впјвпдине у 2009. гпдини 6/2009

716

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад

«Сава» у Сремскпј Митрпвици 1/2009

717

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад 

ппщтине Ада 2/2009

718

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад

ппщтине Шпка 5/2009

719

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад

Града Нпвпг Сада 6/2009

720

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад

«Апатин» у Апатину 6/2009

721

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад

Сента 6/2009

722

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад

ппщтине Стара Пазпва 6/2009

723

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад

Кикинда 7/2009

724

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое врщипца дужнпсти директпра Центра за

спцијални рад ппщтине Нпви Бешеј 7/2009

725

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад

ппщтине Темерин 10/2009

726

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад

Града Зреоанина 10/2009

727

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое врщипца дужнпсти директпра Центра за

спцијални рад Ппщтине Башки Петрпвац 12/2009

728

Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Центра за спцијални рад

Ппщтине Башки Петрпвац 15/2009

729

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад за

ппщтине Башка Тпппла и Мали Иђпщ 15/2009

730

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад

ппщтине Нпви Бешеј 19/2009

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАППШЉАВАОЕ И РАВНППРАВНПСТ ППЛПВА

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПЦИЈАЛНУ ППЛИТИКУ И ДЕМПГРАФИЈУ

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/16/16_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/2/2_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/12/12_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/15/15_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/15/15_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf


731

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад

ппщтине за ппщтину Врщац 19/2009

732

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад у

Пландищту 19/2009

733

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое врщипца дужнпсти директпра Центра за

спцијални рад у Иригу 19/2009

734

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад у

Каоижи 19/2009

735

Кпнкурс за расппделу средстава за регресираое дела трпщкпва бправка у

предщкплскпј устанпви/пснпвнпј щкпли за дете трећег, пднпснп шетвртпг реда

рпђеоа у 2009. гпдини 7/2009

736

Јавни пглас за дпделу средстава из бучета Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине у 2009.

гпдини за децу и ппрпдицу 7/2009

737 Кпнкурс за суфинансираое прпјеката из пбласти сппрта и пмладине 6/2009

738

Пдлука п утврђиваоу пснпвице и стппе и п нашину и рпкпвима плаћаоа шланарине

Регипналнпј привреднпј кпмпри Зреоанин за 2009. гпдину 1/2009

739 Пдлука п висини накнаде за пдвпдоаваое у 2009. Гпдини 3/2009

740

Пдлука п висини накнада за кприщћеое впдппривредних пбјеката и за врщеое 

других услуга у 2009.гпдини 7/2009

741

Пдлука п утврђиваоу цена дпзвпла за сппртски рибплпв у Парку прирпде «Јегришка»

у 2009. гпдини 9/2009

742

Пдлука п изменама и дппунама Пдлуке п висини накнада за кприщћеое

впдппривредних пбјеката и за врщеое других услуга у 2009. Гпдини 11/2009

743

Пдлука да се не врщи израда стратещке прпцене утицаја на живптну средину у

ппсебнпј пснпви газдпваоа щумама за газдинску јединицу: „Банпв брпд-Мартинашки

пплпј-Засавица-Стара раша“ 10/2009

744

Пдлука да се не врщи израда стратещке прпцене утицаја на живптну средину у

ппсебнпј пснпви газдпваоа щумама за газдинску јединицу: „Радинска-Враоак“
10/2009

745

Пдлука да се не врщи израда стратещке прпцене утицаја на живптну средину у

ппсебнпј пснпви газдпваоа щумама за газдинску јединицу: „Кућине-Наклп-

Кљещтевица“ 10/2009

746

Пдлука да се не врщи израда стратещке прпцене утицаја на живптну средину лпвне

пснпве за лпвищте ‘’Делиблатска пещшара’’ 10/2009

747

Кпнкурс за избпр у зваое и засниваое раднпг пднпса на пдређенп време пд једне 

гпдине 3/2009

748 Кпнкурс за избпр у зваое и засниваое раднпг пднпса 11/2009

749

Пдлука п пдређиваоу рибарскпг ппдрушја у защтићенпм прирпднпм дпбру Парк

прирпде "Стара Тиса" кпд Бисернпг пстрва 11/2009

750

Пдлукa п утврђиваоу пснпвице и стппе шланарине Pегипналнпј привреднпј кпмпри 

Cпмбпр за 2010. гпдину 20/2009

ЈАВНП ПРЕДУЗЕЋЕ "ВПЈВПДИНАШУМЕ"

ВИСПКА ШКПЛА СТРУКПВНИХ СТУДИЈА ЗА ПБРАЗПВАОЕ ВАСПИТАЧА, СРЕМСКА МИТРПВИЦА

ЈАВНП ПРЕДУЗЕЋЕ "КПМУНАЛАЦ"

РЕГИПНАЛНА ПРИВРЕДНА КПМПРА СПМБПР

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СППРТ И ПМЛАДИНУ

РЕГИПНАЛНА ПРИВРЕДНА КПМПРА ЗРЕОАНИН

ЈАВНП ВПДППРИВРЕДНП ПРЕДУЗЕЋЕ "ВПДЕ ВПЈВПДИНЕ" НПВИ САД

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/19/19_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/6/6_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/1/1_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/7/7_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/10/10_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/3/3_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/11/11_2009.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2009/20/20_2009.pdf

