
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

број "Службеног листа АПВ"

1
Покрајинска скупштинска одлука о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање 
и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад

4/2013

2 Покрајинска скупштинска одлука о Јавном предузећу „Војводинашуме“ 4/2013

3 Покрајинска скупштинска одлука о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ 4/2013

4
Покрајинска скупштинска одлука о престанку важења Покрајинске скупштинске одлуке о 
покретању и начину спровођења поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради 
јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине

4/2013

5
Покрајинска скупштинска одлука о покретању и начину спровођења поступка задуживања 
емитовањем дугорочних хартија од вредности

4/2013

6
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о 
платама лица које бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

7/2013

7
Покрајинска скупштинска одлука о полагању пријемног испита односно испита за проверу 
склоности и способности за упис на високошколску установу на језицима националних 
заједницa

15/2013

8
Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине 
за 2012. годину

22/2013

9
Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2013. 
годину;

26/2013

10
Покрајинска скупштинска одлука о покретању и начину спровођења поступка задуживања 
емитовањем дугорочних хартија од вредности

26/2013

11
Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Стратегије развоја школског спорта у Аутономној 
Покрајини Војводини за период 2013-2017. године

47/2013

12 Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину 50/2013

13 Деклерација о заштити уставних и законских права Аутономне Покрајине Војводине 18/2013

14 Одлука о избору чланова Савета националних заједница 4/2013

15 Одлука о разрешењу директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине 4/2013

16 Одлука о именовању директора Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине 4/2013

17 Одлука о разрешењу директора Педагошког завода Војводине 4/2013

18 Одлука о именовању директора Педагошког завода Војводине 4/2013

19
Одлука о разрешењу председника Скупштине „Дневник“ Холдинг акционарског друштва за 
новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад

4/2013

20
Одлука о именовању председника Скупштине „Дневник“ Холдинг акционарског друштва за 
новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад

4/2013

21 Одлука о допуни Одлуке о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду 4/2013

22 Одлука о разрешењу Покрајинског јавног правобраниоца Војводине 7/2013

23 Одлука о избору Покрајинског јавног правобраниоца Војводине 7/2013

24 Одлука о избору заменика покрајинског секретара 7/2013

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/7/7_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/7/7_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/7/7_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

25
Одлука о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке 
организације Војводине

7/2013

26 Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 7/2013

27 Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 7/2013

28 Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 7/2013

29 Одлука о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине 15/2013

30 Одлука о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине 15/2013

31
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине

15/2013

32
Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова Одбора Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине   

18/2013

33
Одлука о доношењу Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне 
Покрајине Војводине за период 2013-2017. године

22/2013

34
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине 
Војводине

22/2013

35
Одлука о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима за 2012. годину

22/2013

36 Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 26/2013

37 Одлука о разрешењу заменице члана Покрајинске изборне комисије 26/2013

38 Одлука о именовању заменице члана Покрајинске изборне комисије 26/2013

39
Одлука о разрешењу  председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне 
Покрајине Војводине

26/2013

40
Одлука о именовању  председника и чланова Савета Дирекције за робне резерве Аутономне 
Покрајине Војводине

26/2013

41
Одлука о разрешењу  председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда 
Аутономне Покрајине Војводине

26/2013

42
 Одлука о именовању  председника и чланова Надзорног одбора Гаранцијског фонда 
Аутономне Покрајине Војводине

26/2013

43
Одлука о разрешењу  председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације 
Војводине

26/2013

44
Одлука о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације 
Војводине

26/2013

45
Одлука о разрешењу председника Скупштине „Дневник“ Холдинг акционарског друштва за 
новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад

26/2013

46
Одлука о именовању председника Скупштине „Дневник“ Холдинг акционарског друштва за 
новинско-издавачку делатност у реструктуирању Нови Сад

26/2013

47
Одлука о разрешењу  председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања 
Аутономне Покрајине Војводине

26/2013

48
Одлука о именовању  председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања 
Аутономне Покрајине Војводине

26/2013

49
Одлука о разрешењу  председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине у 
Новом Саду

26/2013

50
Одлука о именовању  председника и чланова Управног одбора Педагошког завода Војводине у 
Новом Саду

26/2013
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

51
Одлука о разрешењу  председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине 
у Новом Саду

26/2013

52
Одлука о именовању  председника и чланова Надзорног одбора Педагошког завода Војводине 
у Новом Саду

26/2013

53 Одлука о разрешењу Покрајинског јавног правобраниоца Војводине 36/2013

54 Одлука о разрешењу заменика покрајинског секретара 36/2013

55 Одлука о избору Покрајинског јавног правобраниоца Војводине 36/2013

56 Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 36/2013

57 Одлука о потврђивању  мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 36/2013

58
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе 
«Слано копово»

36/2013

59 Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене «Суботичке пустаре и језера» 36/2013

60
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе 
«Тителски брег»

36/2013

61
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад са 
елементима детаљне регулације          

36/2013

62 Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 43/2013

63 Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 43/2013

64
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине

47/2013

65
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета 
Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину

50/2013

66 Одлука о разрешењу директора Туристичке организације Војводине 50/2013

67 Одлука о именовању директора Туристичке организације Војводине 50/2013

68
ИСПРАВКА    (Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Стратегије развоја школског спорта 
у Аутономној Покрајини Војводини за период 2013-2017. године која је убјављена у 
„Службеном листу АПВ“ броју  47/2013)

49/2013

69

Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских 
средстава корисника јавних средстава Аутономне Покрајине Војводине, ван консолидованог 
рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине, на рачун извршења буџета Аутономне 
Покрајине Војводине

1/2013

70 Покрајинска уредба о оцењивању и напредовању запослених 2/2013

71
Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, 
отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне 
Покрајине Војводине

9/2013

72
Покрајинска уредба о непокретностима за репрезентативне потребе Аутономне Покрајине 
Војводине

19/2013

73
Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајинске уредбе о задужењу Аутономне 
Покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања 
грађевинске индустрије Републике Србије

19/2013

74 Одлука о условима регресирања превоза ученика средњих школа 1/2013

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/36/36_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/36/36_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/36/36_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/36/36_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/36/36_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/36/36_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/36/36_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/36/36_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/36/36_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/43/43_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/43/43_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/47/47_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/49/49_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/2/2_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
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Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

75 Одлука о регресирању превоза студената у Аутономној Покрајини Војводини 1/2013

76
Одлука о образовању Радне групе која ће анализирати текст предуговора између Владе 
Републике Србије и компаније „Al Dahra Agricultural Company“ из Уједињених Арапских 
Емирата

1/2013

77
Одлука о изменама Одлуке о образовању Комисије за управљање Стратегијом еУправе 
покрајинских органа

1/2013

78
Одлука о допуни Одлуке о Стручној служби за реализацију програма привредног развоја 
Аутономне Покрајине Војводине

2/2013

79 Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима 3/2013

80 Одлука о престанку важења појединих одлука 4/2013

81 Одлука о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете 4/2013

82 Одлука о постојању конкурентности 5/2013

83
Одлука о преносу права коришћења на згради у Суботици, улица Марије Војнић-Тошинице број 
7

6/2013

84
Одлука о образовању Радне групе за сарадњу са Владом Републике Србије у поступку 
реструктурирања Електропривреде Србије

8/2013
85 Одлука о Кодексу понашања у покрајинским органима 9/2013

86
Одлука о прибављању дела непокретности у јавну својину Аутономне Покрајине Војводине за 
потребе Завода за културу војвођанских Румуна

9/2013

87
Одлука о утврђивању Програма општег стручног усавршавања запослених у покрајинским 
органима у 2013. години

10/2013

88
Одлука о измени Одлуке о образовању радне групе за сарадњу са Владом Републике Србије у 
поступку реструктурирања Електропривреде Србије

11/2013

89 Одлука о допуни Одлуке о емисији дугорочних хартија од вредности; 12/2013 12/2013

90 Одлука о емисији дугорочних хартија од вредности; 12/2013 12/2013

91
Одлука о преносу на коришћење објеката у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине 
Установи – Центар за привредно-технолошки развој Војводине, Баноштор

12/2013

92
Одлука о промени назива високих школа струковних студија чији је оснивач Аутономна 
Покрајина Војводина

13/2013

93
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Аутономне Покрајине 
Војводине

13/2013

94 Одлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање 13/2013

95
Одлука о мрежи установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна Покрајина 
Војводина

14/2013

96
Одлука о броју места за упис ученика у први разред средњих школа чији је оснивач Аутономна 
Покрајина Војводина у школској 2013/2014. години

15/2013

97
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, 
академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2013/2014. године

17/2013

98
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних 
студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине у високим школама 
струковних студија чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина школској 2013/2014. године

17/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/2/2_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/3/3_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/5/5_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/8/8_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/12/12_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/12/12_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/12/12_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/15/15_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

99
Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских студија 
који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу 
Универзитета у Новом Саду у школској 2013/2014. године

17/2013

100 Одлука о постојању конкурентности 17/2013

101 Одлука о Књизи графичких стандарда Аутономне Покрајине Војводине 20/2013

102 Одлука о допуни одлуке о условима и начину коришћења службених возила 21/2013

103
Одлука о приступању спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног 
водопривредног предузећа „Воде Војводине“

23/2013

104
Одлука о приступању спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа 
„Војводинашуме“

23/2013

105
Одлука о приступању спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа 
за просторно и урабнистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови 
Сад

23/2013

106
Одлука о образовању Комисије за именовања директора Јавног водопривредног предузећа 
„Воде Војводине“

23/2013

107 Одлука о образовању Комисије за именовања директора Јавног предузећа „Војводинашуме“ 23/2013

108
Одлука о образовању Комисије за именовања директора Јавног предузећа за просторно и 
урабнистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад

23/2013

109 Одлука о преносу имовине, обавеза и архиве Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине 25/2013

110 Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционом планом до 2015. године 26/2013

111 Одлука о образовању Покрајинског савета националних заједница 27/2013

112
Одлука о образовању Организационог одбора за припрему обележавања 1.700 година од 
доношења Миланског едикта у Аутономној Покрајини Војводини

28/2013

113
Одлука о измени Одлуке о приступању спровођења јавног конкурса за именовање директора 
Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин

28/2013

114
Одлука о измени Одлуке о приступању спровођења јавног конкурса за именовање директора 
Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“

28/2013

115
Одлука о измени Одлуке о приступању спровођења јавног конкурса за именовање директора 
Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 
урбанизам Војводине“

28/2013

116
Одлука о условима, начину и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата 
за финансије за учешће у суфинансирању пројеката на територији Аутономне Покрајине 
Војводине који се финансирају из фондова Европске уније у 2013. години 

38/2013

117
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и 
сертификацију

39/2013

118
Одлука о условима и начину доделе кредитних средстава малим и средњим предузећима са 
седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за трајна обртна средства

40/2013

119
Одлука о изменама и допуни Одлуке о условима и начину доделе кредитних средстава малим 
и средњим предузећима са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за трајна 
обртна средства

46/2013

120
Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Агенције за равномерни регионални развој 
Аутономне Покрајине Војводине

48/2013

121 Одлука о постојању конкурентности 50/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/38/38_2013.pdf
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/40/40_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/46/46_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/48/48_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

122 Kолективни уговор за органе Aутономне Покрајине Војводине   7/2013

123
Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за воде 
Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину

1/2013

124 Решење о разрешењу помоћника секретара Владе Аутономне Покрајине Војводине 1/2013

125 Решење о постављењу помоћника секретара Владе Аутономне Покрајине Војводине 1/2013

126
Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за привреду, запошљавање и 
равноправност полова

1/2013

127
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за привреду, запошљавање и 
равноправност полова

1/2013

128
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских 
органа

1/2013

129
Решење о постављењу помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских 
органа

1/2013

130 Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине 1/2013

131
Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за привреду, запошљавање и 
равноправност полова

1/2013

132 Решење о разрешењу директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде 1/2013

133 Решење о именовању директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде 1/2013

134
Решење о давању сагласности на Програм заштите природних добара Покрајинског завода за 
заштиту природе, Нови Сад, за 2013. годину

1/2013

135
Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског завода за заштиту природе, 
Нови Сад, за 2013. годину

1/2013

136
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији општине 
Темерин

1/2013

137 Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на подручју Општине Сечањ 1/2013

138
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за 
пропсторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови 
Сад за 2013. годину

1/2013

139
Решење о давању сагласности на Програм рада Информативног центра за пословну 
стандардизацију и сертификацију за 2013. годину

1/2013

140
Решење о давању сагласности на Финансијски план Информативног центра за пословну 
стандардизацију и сертификацију за 2013. годину

1/2013

141
Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини 
„Vojvodina Investment Promotion – VIP“ за 2013. годину

1/2013

142
Решење о давању сагласности на Финансијски план Педагошког завода Војводине за 2013. 
годину

1/2013

143
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Војводине

1/2013

144
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Фонда за капитална улагања 
Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину

1/2013

145
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за капитална 
улагања Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину

1/2013

146
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске 
болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац

1/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/7/7_2013.pdf
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

147
Решење о именовању директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети 
Врачеви“ Нови Кнежевац

1/2013

148 Решење о разрешењу заменика директора Опште болнице Вршац, Вршац 1/2013

149 Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Суботици 1/2013

150 Решење о именовању директора Геронтолошког центра у Суботици 1/2013

151 Решење о разрешењу директора Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ у Сомбору 1/2013

152
Решење о именовању вршиоца дужности директора Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ у 
Сомбору

1/2013

153 Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома „Ветерник“ Ветерник 1/2013

154 Решење о именовању директора Дома „Ветерник“ Ветерник 1/2013

155
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у 
Кањижи

1/2013

156
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Геронтолошког центра у 
Кањижи

1/2013

157
Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Геронтолошког центра у 
Кањижи

1/2013

158
Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Геронтолошког центра у 
Кањижи

1/2013

159 Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Вршцу 1/2013

160 Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Вршцу 1/2013

161 Решење о постављењу саветника председника Владе Аутономне Покрајине Војводине 2/2013

162
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за образовање, управу и 
националне заједнице

2/2013

163
Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

2/2013

164
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

2/2013

165
Решење о давању сагласности на Програм рада Едукативног центра за обуке у 
професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2013. годину

2/2013

166
Решење о давању сагласности на Финансијски план Едукативног центра за обуке у 
професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2013. годину

2/2013

167
Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за капитална улагања Аутономне 
Покрајине Војводине за 2013. годину

2/2013

168
Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда за капитална улагања Аутономне 
Покрајине Војводине за 2013. годину

2/2013

169
Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде 
за 2013. годину

2/2013

170
Решење о давању сагласности на Финансијски план Покрајинског фонда за развој 
пољопривреде за 2013. годину

2/2013

171
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за равномерни регионални 
развој Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину

2/2013

172
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за равномерни регионални развој 
Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину

2/2013

173 Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу Војводине за 2013. годину 2/2013

174
Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу Војводине за 2013. 
годину

2/2013

175
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2013. 
годину

2/2013
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Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

176
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа 
„Војводинашуме“ Петроварадин, за 2013. годину

2/2013

177
Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Мађара-
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2013. годину

2/2013

178
Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Мађара-
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2013. годину

2/2013

179
Решење о давању сагласности на Програм рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2013. 
годину

2/2013

180
Решење о давању сагласности на Финансијски план Војвођанског симфонијског оркестра за 
2013. годину

2/2013

181 Решење о давању сагласности на Програм рада Издавачке установе „Мисао“ за 2013. годину 2/2013

182
Решење о давању сагласности на Финансијски план Издавачке установе „Мисао“ за 2013. 
годину

2/2013

183
Решење о давању сагласности на План и програм рада Издавачког завода „Форум“, Нови Сад-
Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék за 2013. годину

2/2013

184
Решење о давању сагласности на Финансијски план Издавачког завода „Форум“, Нови Сад-
Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék за 2013. годину

2/2013

185 Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Опште болнице Врбас, Врбас 2/2013

186 Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице Врбас, Врбас 2/2013

187 Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Врбас, Врбас 2/2013

188 Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Врбас, Врбас 2/2013

189 Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Кикинда, Кикинда 2/2013

190 Решење о именовању директора Опште болнице Кикинда, Кикинда 2/2013

191
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за енергетику и минералне 
сировине

3/2013

192
Решење о утврђивању Програма мера за спровођење пољопривредне политике за развој села 
на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години

3/2013

193
Решење о утврђивању Годишњег програма унапређења саветодавних послова у 
пољопривреди у Аутономној Покрајини Војводини за 2013. годину

3/2013

194
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији Општине 
Нова Црња

3/2013

195
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији Општине 
Сремски Карловци

3/2013

196
Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда „Европски послови“ Аутономне 
Покрајине Војводине за период 01.01.-31.03.2013. године

3/2013

197
Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда „Европски послови“ Аутономне 
Покрајине Војводине за период 01.01.-31.03.2013. године

3/2013

198
Решење о разрешењу члана Управног одбора Фонда за подршку инвестиција у Војводини 
„VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP“

3/2013

199
Решење о именовању члана Управног одбора Фонда за подршку инвестиција у Војводини 
„VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP“

3/2013

200
Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу 
за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за 2013. годину

3/2013
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Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

201 Решење о разрешењу директора Завода за културу Војводине у Новом Саду 3/2013

202 Решење о именовању директора Завода за културу Војводине у Новом Саду 3/2013

203 Решење о разрешењу директора Издавачког завода „Форум“-Forum Könyvkiadó Intézet 3/2013

204 Решење о имановању директора Издавачког завода „Форум“-Forum Könyvkiadó Intézet 3/2013

205 Решење о разрешењу директора Завода за јавно здравље Зрењанин 3/2013

206 Решење о именовању директора Завода за јавно здравље Зрењанин 3/2013

207 Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Војводине за 2013. годину 3/2013

208 Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја Војводине за 2013. годину 3/2013

209 Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришног музеја Војводине за 2013. годину 3/2013

210
Решење о давању сагласности на Финансијски план прихода и расхода Позоришног музеја 
Војводине за 2013. годину

3/2013

211
Решење о давању сагласности на План и програм рада Музеја савремене уметности Војводине 
за 2013. годину

3/2013

212
Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја савремене уметности Војводине за 
2013. годину

3/2013

213
Решење о давању сагласности на Програм рада Спомен-збирке Павла Бељанског за 2013. 
годину

3/2013

214
Решење о давању сагласности на Финансијски план прихода и расхода Спомен-збирке Павла 
Бељанског за 2013. годину

3/2013

215 Решење о давању сагласности на Програм рада Архива Војводине за 2013. годину 3/2013

216 Решење о давању сагласности на Финансијски план Архива Војводине за 2013. годину 3/2013

217
Решење о давању сагласности на Програм рада Галерије ликовне уметности поклон збирке 
Рајка Мамузића за 2013. годину

3/2013

218
Решење о давању сагласности на Финансијски план Галерије ликовне уметности поклон збирке 
Рајка Мамузића за 2013. годину

3/2013

219
Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Хрвата-Zavoda 
za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2013. годину

3/2013

220
Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Хрвата-
Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2013. годину

3/2013

221
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;

4/2013

222
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;

4/2013

223 Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин; 4/2013

224
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Војводинашуме“ 
Петроварадин;

4/2013

225
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Термал“ Врдник;

4/2013

226
Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Термал“ Врдник;

4/2013

227
Решење о разрешењу директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови 
Сад;

4/2013

228
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа „Воде 
Војводине“ Нови Сад;

4/2013
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/3/3_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/3/3_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

229
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство;

4/2013

230
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Канцеларије за инклузију Рома за 
2013. годину;

4/2013

231
Решење о давању сагласности на Финансијски план Канцеларије за инклузију Рома за 2013. 
годину;

4/2013

232 Решење о давању сагласности на Програм рада Српског народног позоришта за 2013. годину; 4/2013

233
Решење о давању сагласности на Финансијски план потребних средстава за финансирање 
текућих расхода и издатака Српског народног позоришта за 2013. годину;

4/2013

234
Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе за 2013. годину;

4/2013

235
Решење о давању сагласности на Финансијски план прихода и расхода Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе за 2013. Годину. 1-15  4/2013

4/2013

236
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију;

5/2013

237
Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Војводине за 2013. 
годину;

5/2013

238
Решење о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације Војводине за 
2013. годину;

5/2013

239
Решење о давању сагласности на Програм туристичке информативно-пропагандне делатности 
Туристичке организације Војводине за 2013. годину;

5/2013

240
Решење о давању сагласности на План рада Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszínház 
Суботица за 2013. годину;

5/2013

241
Решење о давању сагласности на Финансијски план Народног позоришта-Narodnog kazališta-
Népszínház Суботица за 2013. годину;

5/2013

242 Решење о разрешењу члана Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад; 5/2013

243 Решење о именовању члана Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад; 5/2013

244 Решење о разрешењу директора Института за плућне болести Војводине; 5/2013

245 Решење о именовању директора Института за плућне болести Војводине 5/2013

246
Решење о утврђивању номиналног износа новчане помоћи породици у којој се роди треће 
дете за 2013. годину

6/2013

247
Решење о утврђивању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години

6/2013

248 Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за културу и јавно информисање 6/2013

249
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине

6/2013

250
Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима за 2013. годину

6/2013

251
Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима за 2013. годину

6/2013

252 Решење о разрешењу директора Клинике за стоматологију Војводине 6/2013

253 Решење о именовању директора Клинике за стоматологију Војводине 6/2013

254
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе Студентски културни центар у 
Новом Саду

6/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/5/5_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/5/5_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/5/5_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/5/5_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/5/5_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/5/5_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/5/5_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/5/5_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/5/5_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/5/5_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

255 Решење о именовању директора Установе Студентски културни центар у Новом Саду 6/2013

256 Решење о разрешењу директора Геронтолошког центра у Зрењанину 6/2013

257 Решење о именовању директора Геронтолошког центра у Зрењанину 6/2013

258
Решење о разрешењу председника Управног одбора Издавачке установе „Мисао“ у Новом 
Саду

6/2013

259
Решење о разрешењу директора Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ 
Јабука

6/2013

260
Решење о именовању директора Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ 
Јабука

6/2013

261
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Опште болнице „Ђорђе 
Јоановић“ Зрењанин

6/2013

262
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице „Ђорђе 
Јоановић“ Зрењанин

6/2013

263
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице „Ђорђе 
Јоановић“ Зрењанин

6/2013

264
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице „Ђорђе 
Јоановић“ Зрењанин

6/2013

265
Решење о разрешењу члана Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести 
„Др Славољуб Бакаловић“ Вршац

6/2013

266 Решење о именовању председника Управног одбора Дома ученика средњих школа у Сомбору 6/2013

267
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола 
Војводић“ у Кикинди

6/2013

268
Решење о именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола 
Војводић“ у Кикинди

6/2013

269 Решење о постављењу саветника председника Владе Аутономне Покрајине Војводине
8/2013

270 Решење о разрешењу директора Архива Војводине у Новом Саду
8/2013

271 Решење о именовању директора Архива Војводине у Новом Саду
8/2013

272 Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине
8/2013

273
Решење о давању сагласности на Програм рада Установе-Центра за привредно-технолошки 
развој Војводине за период јануар-децембар 2013. године

8/2013

274
Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе-Центра за привредно-технолошки 
развој Војводине за период јануар-децембар 2013. године  

8/2013

275
Решење о разрешењу помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских 
органа

9/2013

276
Решење о постављењу помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских 
органа

9/2013

277
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских Русина-
Завод за културу войводянских Руснацох

9/2013

278
Решење о именовању директора Завода за културу војвођанских Русина-Завод за културу 
войводянских Руснацох

9/2013

279
Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда за развој Аутономне Покрајине 
Војводине за период 01.01 до 30.06.2013. године

9/2013

280
Решење о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине 
Војводине за 2013. годину

9/2013

281
Решење о давању сагласности на Финансијски план Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине 
Војводине за 2013. годину

9/2013

282
Решење о давању сагласности на Правилник о систематизацији послова и радних места у 
Музеју Војводине

9/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/8/8_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/8/8_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/8/8_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/8/8_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/8/8_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/8/8_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

283
Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Словака-Ústav 
pre kultúru vojvodinských Slovákov за јануар-децембар 2013. године

9/2013

284
Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Словака-
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за јануар-децембар 2013. године

9/2013

285
Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за културу војвођанских Румуна-
Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina 2013. годину

9/2013

286
Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Румуна-
Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina 2013. годину

9/2013

287 Решење о разрешењу директора Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви 9/2013

288
Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома за децу и омладину „Вера 
Радивојевић“ у Белој Цркви

9/2013

289
Решење о разрешењу председника Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести 
„Др Будислав Бабић“, Бела Црква

9/2013

290
Решење о именовању председника Управног одбора Специјалне болнице за плућне болести 
„Др Будислав Бабић“, Бела Црква

9/2013

291
Решење о разрешењу подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне 
сировине

10/2013

292
Решење о постављењу подсекретара Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне 
сировине

10/2013

293
Решење о постављењу помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских 
органа

10/2013

294 Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за културу и јавно информисање 10/2013

295 Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за културу и јавно информисање 10/2013

296 Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за културу и јавно информисање 10/2013

297 Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за културу и јавно информисање 10/2013

298
Решење о разрешењу директора Стручне службе за реализацију програма привредног развоја 
Аутономне Покрајине Војводине

10/2013

299
Решење о постављењу директора Стручне службе за реализацију програма привредног развоја 
Аутономне Покрајине Војводине

10/2013

300
Решење о утврђивању Програма увођења нове информационе технологије у дијагностици и 
лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе на територији АП 
Војводине

10/2013

301
Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад

10/2013

302
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда „Европски послови“ Аутономне 
Покрајине Војводине за 2012. годину

10/2013

303
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Канцеларије за инклузију Рома за 2012. 
годину

10/2013

304
Решење о давању сагласности на План и Програм рада Завода за културу војвођанских Русина-
Завод за културу войводянских Руснацох за 2013. годину

10/2013

305
Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за културу војвођанских Русина-
Завод за културу войводянских Руснацох за 2013. годину

10/2013

306
Решење о разрешењу председника Управног одбора Дома за душевно оболела лица „1. 
окобар“ у Старом Лецу

10/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

307
Решење о именовању председника Управног одбора Дома за душевно оболела лица „1. 
окобар“ у Старом Лецу

10/2013

308
Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за привреду, запошљавање и 
равноправност полова

11/2013

309
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за привреду, запошљавање и 
равноправност полова

11/2013

310
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању са Финансијским извештајем и 
Завршним рачуном Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 
2012. годину

11/2013

311
Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда „Европски послови“ Аутономне 
Покрајине Војводине за 2013. годину

11/2013

312
Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда „Европски послови“ Аутономне 
Покрајине Војводине за 2013. годину

11/2013

313
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Канцеларије за 
инклузију Рома за 2013. годину

11/2013

314 Решење о разрешењу директора Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад 11/2013

315 Решење о именовању директора Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад 11/2013

316 Решење о разрешењу директора Завода за јавно здравље Кикинда 11/2013

317 Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Кикинда 11/2013

318
Решење о разрешењу председника Управног одбора Истраживачко-развојног института за 
низијско шумарство и животну средину

11/2013

319
Решење о именовању председника Управног одбора Истраживачко-развојног института за 
низијско шумарство и животну средину

11/2013

320 Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за плућне болести Војводине 11/2013

321 Решење о именовању члана Управног одбора Института за плућне болести Војводине 11/2013

322
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за привреду, запошљавање и 
равноправност полова

12/2013

323
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за привреду, запошљавање и 
равноправност полова

12/2013

324 Решење о давању сагласности на Статут ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин 12/2013

325 Решење о давању сагласности на Статут ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад 12/2013

326
Решење о разрешењу члана Управног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом 
Саду

12/2013

327
Решење о именовању члана Управног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом 
Саду

12/2013

328
Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за развој 
ловства Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину

13/2013

329
Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме 
Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину

13/2013

330
Решење о утврђивању Измена и допуна Годишњег програма унапређења саветодавних 
послова у пољопривреди у Аутономној Покрајини Војводини за 2013. годину

13/2013

331
Решење о утврђивању Измена Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години

13/2013

332 Решење о давању сагласности на Завршни рачун Издавачке установе „Мисао“ за 2012. годину 13/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/12/12_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/12/12_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/12/12_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/12/12_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/12/12_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/12/12_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

333
Решење о давању сагласности на Завршни рачун и финансијски резултат Завода за културу 
Војводине за 2012. годину

13/2013

334
Решење о давању сагласности на Завршни рачун и финансијски резултат Војвођанског 
симфонијског оркестра за 2012. годину

13/2013

335 Решење о давању сагласности на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2012. годину 13/2013

336
Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за неуролошка 
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен

13/2013

337
Решење о разрешењу директора Специјалне болнице за неуролошка обољења и 
посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен

13/2013

338
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији Општине 
Нови Бечеј и на Одлуку о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији Општине 
Нови Бечеј

14/2013

339
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа са седиштем на територији 
Града Панчева

14/2013

340
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Гаранцијског фонда Аутономне 
Покрајине Војводине за 2012. годину

14/2013

341
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Српског народног позоришта у Новом Саду за 
2012. годину

14/2013

342
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Издавачког завода „Форум“-Forum Könyvkiadó 
Intézet за период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године

14/2013

343
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Хрвата-Zavoda 
za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2012. годину

14/2013

344
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Словака-Ústav 
pre kulturu vojvodinských Slovákov за 2012. годину

14/2013

345 Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Опште болнице Вршац, Вршац 14/2013

346 Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Градске библиотеке у Новом Саду 15/2013

347 Решење о именовању директора Градске библиотеке у Новом Саду 15/2013

348
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја савремене уметности Војводине у 
Новом Саду

15/2013

349 Решење о именовању директора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду 15/2013

350
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Мађара-
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2012. годину

15/2013

351
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Румуна-
Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 2012. годину

15/2013

352
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Народног позоришта-Narodnog 
kazališta-Népszínház у Суботици за 2012. годину

15/2013

353 Решење о разрешењу председника Управног одбора Геронтолошког центра у Суботици 16/2013

354 Решење о именовању председника Управног одбора Геронтолошког центра у Суботици 16/2013

355 Решење о давању сагласности за употребу грба Аутономне Покрајине Војводине 17/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/15/15_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/15/15_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/15/15_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/15/15_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/15/15_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/15/15_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/15/15_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/16/16_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/16/16_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

356
Решење о давању сагласности на Извештај о пословању и Завршни рачун Едукативног центра 
за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2012. годину

17/2013

357 Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Опште болнице Суботица, Суботица 17/2013

358 Решење о именовању члана Надзорног одбора Опште болнице Суботица, Суботица 17/2013

359
Решење о именовању члана Арбитраже за спорна питања у примени Колективног уговора за 
органе Аутономне Покрајине Војводине

19/2013

360
Решење о утврђивању Програма раног откривања и праћења промена функције срца код 
хипертензивних трудница на територији Аутономне Покрајине Војводине

19/2013

361
Решење о утврђивању Програма коришћења средстава буџетског фонда – за заштиту, 
унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2013. годину

19/2013

362
Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за локалну самоуправу и 
међуопштинску сарадњу

19/2013

363
Решење о постављењу помоћнице покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу

19/2013

364
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Фонда за подршку инвестиција у 
Војводини „Vojvodina Investment Promotion-VIP“ за 2012. годину

19/2013

365
Решење о давању сагласности на  Измене и допуне Програма рада Фонда за подршку 
инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion-VIP“ за 2013. годину

19/2013

366
Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Информативног центра за пословну 
стандардизацију и сертификацију за 2013. годину

19/2013

367
Решење о давању сагласности на  Измене Финансијског плана Информативног центра за 
пословну стандардизацију и сертификацију за 2013. годину

19/2013

368
Решење о давању сагласности на Програм рада Покрајинског завода за социјалну заштиту за 
2013. годину

19/2013

369 Решење о давању сагласности на Измене Статута Војвођанског симфонијског оркестра 19/2013

370
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу вовјођанских Русина-Завод 
за културу войводянских Руснацох за 2012. годину

19/2013

371 Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за културу 20/2013

372 Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за културу и јавно информисање 20/2013

373 Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за културу 20/2013

374 Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за културу и јавно информисање 20/2013

375
Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2012. 
годину

20/2013

376
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма туристичке информативно-
пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2013. годину

20/2013

377
Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Туристичке организације 
Војводине за 2013. годину

20/2013

378 Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Сремска Митровица 21/2013

379 Решење о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Сремска Митровица 21/2013

380
Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Специјалне болнице за 
рехабилитацију ''Термал'' Врдник

21/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/20/20_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/20/20_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/20/20_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/20/20_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/20/20_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/20/20_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/20/20_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/21/21_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/21/21_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/21/21_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

381
Решење о утврђивању Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној Покрајини 
Војводини у 2013. години

23/2013

382
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ 
Нови Сад за 2013. годину

23/2013

383
Решење о разрешењу директора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним 
вештинама, Нови Сад

23/2013

384
Решење о постављењу директора Едукативног центра за обуку у професионалним и радним 
вештинама, Нови Сад

23/2013

385
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Едукативног центра за обуку у 
професионалним и радним вештинама, Нови Сад

23/2013

386
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Едукативног центра за обуку у 
професионалним и радним вештинама, Нови Сад

23/2013

387
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Едукативног центра за обуку у 
професионалним и радним вештинама, Нови Сад

23/2013

388
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Едукативног центра за обуку у 
професионалним и радним вештинама, Нови Сад

23/2013

389
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне 
Покрајине Војводине

23/2013

390
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне 
Покрајине Војводине

23/2013

391 Решење о разрешењу вршиоца дужности директорке Геронтолошког центра у Вршцу 23/2013

392 Решење о именовању директора Геронтолошког центра у Вршцу 23/2013

393 Решење о разрешењу председника Управног одбора Геронтолошког центра у Вршцу 23/2013

394 Решење о именовању председника Управног одбора Геронтолошког центра у Вршцу 23/2013

395 Решење о разрешењу директора Дома за старе и пензионере у Кули 23/2013

396 Решење о именовању директора Дома за старе и пензионере у Кули 23/2013

397
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских 
Румуна-Institutului de Culturã al Românilor din Voivodina

24/2013

398 Решење о именовању директора Завода за културу војвођанских Румуна -Institutului de Culturã 
al Românilor din Voivodina

24/2013

399
Решење о именовању вршиоца дужности директора установе - Центра за привредно 
технолошки развој Војводине, Андревље

24/2013

400
Решење о разрешењу дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине

24/2013

401
Решење о именовању председнице Арбитраже за спорна питања у примени Колективног 
уговора за органе Аутономне Покрајине Војводине

24/2013

402
Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Мађара - 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

24/2013

403
Решење о именовању члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Мађара - 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

24/2013

404
Решење о именовању члана Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести 
''Др Слабољуб Бакаловић'' Вршац

25/2013

405
Решење о разрешењу члана Управног одбора Специјалне  болнице за рехабилитацију ''Бања 
Кањижа''

25/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/24/24_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/24/24_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/24/24_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/24/24_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/24/24_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/24/24_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/24/24_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/25/25_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/25/25_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

406
Решење о именовању члана Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију ''Бања 
Кањижа''

25/2013

407 Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за трансфузију крви Војводине 25/2013

408 Решење о именовању члана Управног одбора Завода за трансфузију крви Војводине 25/2013

409
Решење о разрешењу члана Управног одбора Фонда ''Европски послови'' Аутономне Покрајине 
Војводине

25/2013

410
Решење о именовању члана Управног одбора Фонда ''Европски послови'' Аутономне Покрајине 
Војводине

25/2013

411
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Опште болнице Сремска 
Митровица, Сремска Митровица

25/2013

412
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице Сремска 
Митровица, Сремска Митровица

25/2013

413
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Сремска 
Митровица, Сремска Митровица

25/2013

414
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Сремска 
Митровица, Сремска Митровица

25/2013

415
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Клинике за стоматологију 
Војводине

25/2013

416
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Клинике за стоматологију 
Војводине

25/2013

417
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Клинике за стоматологију 
Војводине

25/2013

418
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Клинике за стоматологију 
Војводине

25/2013

419
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за 
рехабилитацију ''Термал'' Врдник

25/2013

420
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за 
рехабилитацију ''Термал'' Врдник

25/2013

421
Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

26/2013

422
Решење о постављењу помоћнице покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

26/2013

423
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за спорт и 
медицину спорта, Нови Сад

26/2013

424
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за спорт и 
медицину спорта, Нови Сад

26/2013

425
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за спорт 
и медицину спорта, Нови Сад

26/2013

426
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за спорт 
и медицину спорта, Нови Сад

26/2013

427
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад

26/2013

428
Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за образовање, управу и националне 
заједнице

27/2013

429 Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Вршац, Вршац 27/2013

430 Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Вршац, Вршац 27/2013
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/25/25_2013.pdf
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/25/25_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/25/25_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/25/25_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/26/26_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/27/27_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/27/27_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/27/27_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

431
Решење о разрешењу члана Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести 
„Ковин“ Ковин

27/2013

432
Решење о именовању члана Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести 
„Ковин“ Ковин

27/2013

433 Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор 27/2013

434 Решење о именовању члана Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор 27/2013

435
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма рада Канцеларије за 
инклузију Рома за 2013. годину

27/2013

436
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Канцеларије за 
инклузију Рома за 2013. годину

27/2013

437
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног 
водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2013. годину

27/2013

438
Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда „Европски послови“ Аутономне 
Покрајине Војводине за 2013. годину

27/2013

439
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Покрајинског савета 
националних заједница

28/2013

440
Решење о постављењу помоћнице покрајинског секретара за образовање, управу и 
националне заједнице

28/2013

441
Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Агенције за равномерни 
регионални развој Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину

28/2013

442 Решење о разрешењу директора Института за онкологију Војводине 28/2013

443 Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за онкологију Војводине 28/2013

444
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Музеја савремене уметности Војводине у 
Новом Саду

28/2013

445
Решење о именовању чланова Управног одбора Музеја савремене уметности Војводине у 
Новом Саду

28/2013

446
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за плућне болести 
„Др Будислав Бабић“  Бела Црква у Белој Цркви

28/2013

447
Решење о именовању  директора Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“  
Бела Црква у Белој Цркви

28/2013

448 Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора  Опште болнице Вршац, Вршац 28/2013

449 Решење о именовању председника и чланова Управног одбора  Опште болнице Вршац, Вршац 28/2013

450
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора  Опште болнице „Др Радивој 
Симоновић“ Сомбор, Сомбор

28/2013

451
 Решење о именовању председника и чланова Управног одбора  Опште болнице „Др Радивој 
Симоновић“ Сомбор, Сомбор

28/2013

452
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора  Опште болнице „Др Радивој 
Симоновић“ Сомбор, Сомбор

28/2013

453
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора  Опште болнице „Др Радивој 
Симоновић“ Сомбор, Сомбор

28/2013

454
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора  Опште болнице Кикинда, 
Кикинда

28/2013

455
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора  Опште болнице Кикинда, 
Кикинда

28/2013

456
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора  Опште болнице Кикинда, 
Кикинда

28/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/27/27_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/27/27_2013.pdf
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/27/27_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

457
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора  Опште болнице Кикинда, 
Кикинда

28/2013

458 Решење о разрешењу чланова Управног одбора  Геронтолошког центра у Вршцу 28/2013

459 Решење о именовању чланова Управног одбора  Геронтолошког центра у Вршцу 28/2013

460 Решење о стављању ван снаге решења 29/2013

461 Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Опште болнице Вршац, Вршац 29/2013

462 Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице Вршац, Вршац 29/2013

463
ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице 
Кикинда, Кикинда 

29/2013

464
Решење о утврђивању Измена програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту, 
унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2013. годину

30/2013

465
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма заштите природних добара за 
2013. годину

30/2013

466
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Фонда за капитална улагања 
Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину

30/2013

467
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за капитална 
улагања Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину

30/2013

468
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Фонда за пружање помоћи 
избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2013. годину

30/2013

469
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2013. годину

30/2013

470
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Информативног центра за 
пословну стандардизацију и сертификацију за 2013. годину

30/2013

471
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Информативног центра 
за пословну стандардизацију и сертификацију за 2013. годину

30/2013

472
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана 
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2013. годину

30/2013

473
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Педагошког завода 
Војводине за 2013. годину

30/2013

474
Решење о разрешењу председника и чланова Савета Покрајинског фонда за развој 
пољопривреде

30/2013

475
Решење о именовању председника и чланова Савета Покрајинског фонда за развој 
пољопривреде

30/2013

476
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског фонда за развој 
пољопривреде

30/2013

477
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског фонда за развој 
пољопривреде

30/2013

478 Решење о разрешењу чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду 30/2013

479 Решење о именовању чланова Управног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду 30/2013

480 Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду 30/2013

481 Решење о именовању  чланова Надзорног одбора Завода за културу Војводине у Новом Саду 30/2013

482
Решење о разрешењу директора Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића у 
Новом Саду

30/2013

483
Решење о именовању директора Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића у 
Новом Саду

30/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/29/29_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/29/29_2013.pdf
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

484 Решење о разрешењу директора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми 30/2013

485 Решење о именовању директора Геронтолошког центра „Срем“ у Руми 30/2013

486
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић-
Гина“ у Зрењанину

30/2013

487
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа 
„Ангелина Којић-Гина“ у Зрењанину

30/2013

488
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Новинско-издавачке установе „Мисао“ у 
Новом Саду

30/2013

489
Решење о именовању чланова Управног одбора Новинско-издавачке установе „Мисао“ у 
Новом Саду

30/2013

490
Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Новинско-издавачке установе „Мисао“ у 
Новом Саду

30/2013

491
Решење о именовању чланова Надзорног одбора Новинско-издавачке установе „Мисао“ у 
Новом Саду

30/2013

492
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље 
Суботица

30/2013

493
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље 
Суботица

30/2013

494
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље 
Суботица

30/2013

495
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље 
Суботица

30/2013

496
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска 
Митровица

30/2013

497
Решење о именовању чланова Управног одбора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска 
Митровица

30/2013

498
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Едукативног центра за обуке 
у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2013. годину

31/2013

499
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Едукативног центра за 
обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2013. годину

31/2013

500
 Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана потребних средстава за 
финансирање текућих расхода и издатака Српског народног позоришта за 2013. годину

31/2013

501
Решење о утврђивању Измена Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда 
за шуме Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину

31/2013

502
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Јавног водопривредног 
предузећа ''Воде Војводине'' Нови Сад

31/2013

503
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа ''Воде 
Војводине'' Нови Сад

31/2013

504
Решење о утвђивању Измена и допуна Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013.години

31/2013

505
Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава из прихода од 
приватизације за 2013.годину

31/2013

506
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад

31/2013

507
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад

31/2013

508
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
''Војводинашуме'' Петроварадин

31/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
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http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/31/31_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/31/31_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/31/31_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/31/31_2013.pdf
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509
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа ''Војводинашуме'' 
Петроварадин

31/2013

510
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Педагошком заводу Војводине

31/2013

511
Решење о утврђивању Програма неонаталног скрининга на цистичну фиброзу на територији 
Аутономне Покрајине Војводине

32/2013

512
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног 
предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ''Завод за урбанизам 
Војводине'' Нови Сад за 2013. годину

32/2013

513
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу Војводине 
за 2013. годину

32/2013

514
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу 
Војводине за 2013.  годину

32/2013

515
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Термал“ Врдник

33/2013

516
Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Термал“ Врдник

33/2013

517 Решење о разрешењу директора Опште болнице Вршац, Вршац 33/2013

518 Решење о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Вршац, Вршац 33/2013

519
Решење о утврђивању Посебног програма из области јавног здравља за територију АП 
Војводине

34/2013

520
Решење о утврђивању Програма унапређења сточарства у Аутономној Покрајини Војводини за 
2013. годину

34/2013

521
Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за образовање, управу и националне 
заједнице

34/2013

522
Решење о постављењу помоћнице покрајинског секретара за образовање, управу и 
националне заједнице

34/2013

523
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за привреду, запошљавање и 
равноправност полова

34/2013

524
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији Општине 
Чока

34/2013

525
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа са седиштем на територији 
Општине Бачки Петровац

34/2013

526
Решење о утврђивању Измена и допуна Програма мера за спровођење пољопривредне 
политике за развој села на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години

34/2013

527
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места Информативног центра за пословну 
стандардизацију и сертификацију

34/2013

528
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Народног позоришта-
Narodnog kazališta-Népszínház Суботица за 2013. годину

34/2013

529
Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Народног позоришта-Narodnog 
kazališta-Népszínház Суботица за 2013. годину

34/2013

530
Решење о постављењу помоћнице покрајинског секретара за образовање, управу и 
националне заједнице

35/2013

531
Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Фонда за пружање помоћи 
избеглим, прогнаним и расељеним лицима

35/2013

532
Решење о именовању председника и члана Управног одбора Фонда за пружање помоћи 
избеглим, прогнаним и расељеним лицима

35/2013
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Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

533
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног 
предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине“  Нови Сад за 2013. годину

35/2013

534
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈВП „Воде Војводине“,  
Нови Сад за 2013. годину

35/2013

535
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Завода за културу 
војвођанских Русина

35/2013

536
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Српском народном позоришту у Новом Саду

35/2013

537
 Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Библиотеке „Глигорије Возаровић“ у 
Сремској Митровици

35/2013

538 Решење о именовању директорке Библиотеке „Глигорије Возаровић“ у Сремској Митровици 35/2013

539 Решење о разрешењу директора Управе за заједничке послове покрајинских органа 36/2013

540 Решење о постављењу директора Управе за заједничке послове покрајинских органа 36/2013

541
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада Завода за културу 
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2013. годину

36/2013

542
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу 
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2013. годину

36/2013

543
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Специјалне болнице за неуролошка 
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен

36/2013

544
Решење о именовању директора Специјалне болнице за неуролошка обољења и 
посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен

36/2013

545 Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Кикинда 36/2013

546 Решење о именовању  директорке Завода за јавно здравље Кикинда 36/2013

547
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Фонда за подршку 
инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion-VIP“ за 2013. годину

37/2013

548
Решење о утврђивању Програма раног откривања и лечења компликација шећерне болести на 
очима на територији Аутономне Покрајине Војводине

38/2013

549
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Покрајинског завода за 
социјалну заштиту

38/2013

550 Решење о именовању директорке Покрајинског завода за социјалну заштиту 38/2013

551
Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Геронтолошког центра „Нови 
Сад“ у Новом Саду

38/2013

552 Решење о именовању директора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду 38/2013

553
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације 
Војводине за 2013. годину

39/2013

554
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке 
организације Војводине за 2013. годину

39/2013

555
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма туристичке информативно-
пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2013. годину

39/2013

556 Решење о разрешењу директора Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево 39/2013

557 Решење о именовању директорке Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево 39/2013
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Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

558 Решење о разрешењу директора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ Суботица 39/2013

559 Решење о именовању директора Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ Суботица 39/2013

560
Решење о утврђивању Програма унапређења лечења стерилитета биомедицински 
потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком на територији 
Аутономне Покрајине Војводине

41/2013

561
Решење о утврђивању Програма раног откривања туберкулозе на територији Аутономне 
Покрајине Војводине

41/2013

562
Решење о разрешењу помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

41/2013

563
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

41/2013

564
Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању мреже основних школа на територији 
Општине Сента

41/2013

565  Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Завода за јавно здравље Панчево 41/2013

566
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Информативног центра 
за пословну стандардизацију и сертификацију за 2013. годину

42/2013

567
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Информативног центра за 
пословну стандардизацију и сертификацију за 2013. годину

42/2013

568
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Канцеларије за 
инклузију Рома за 2013. годину

42/2013

569
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма рада Канцеларије за 
инклузију Рома за 2013. годину

42/2013

570 Решење о разрешењу чланова Савета Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду 42/2013

571 Решење о именовању чланова Савета Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду 42/2013

572
Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача у Новом Саду

42/2013

573
Решење о именовању чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача у Новом Саду

42/2013

574 Решење о разрешењу  чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду 42/2013

575 Решење о именовању  чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду 42/2013

576 Решење о разрешењу чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Суботици 42/2013

577 Решење о именовању чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Суботици 42/2013

578
Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача и тренера у Суботици

42/2013

579
Решење о именовању чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача и тренера у Суботици

42/2013

580
Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе струковних студија за васпитаче и 
пословне информатичаре-Сирмијум у Сремској Митровици

42/2013

581
Решење о именовању чланова Савета Високе школе струковних студија за васпитаче и 
пословне информатичаре-Сирмијум у Сремској Митровици

42/2013

582
Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача у Кикинди

42/2013

583
Решење о именовању чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача у Кикинди

42/2013
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Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

584 Решење о разрешењу чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину 42/2013

585 Решење о именовању чланова Савета Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину 42/2013

586 Решење о додели годишњег признања у области равноправности полова за 2012. годину 43/2013

587
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана  Војвођанског  
симфонијског оркестра  за 2013. годину

43/2013

588
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада  Војвођанског  симфонијског 
оркестра  за 2013. годину

43/2013

589
Решење о разрешењу председника Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Русанда“ Меленци

43/2013

590
 Решење о разрешењу члана Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Русанда“ Меленци

43/2013

591
Решење о именовању председника и члана Управног одбора Специјалне болнице за 
рехабилитацију „Русанда“ Меленци   

43/2013

592
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора  Дома за децу и омладину „Вера 
Радивојевић“ у Белој Цркви

44/2013

593
Решење о именовању вршиоца дужности директора  Дома за децу и омладину „Вера 
Радивојевић“ у Белој Цркви

44/2013

594 Решење о именовању члана Управног одбора Историјског архива у Белој Цркви 44/2013

595
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Информативног центра за псолсовну 
стандардизацију и сертификацију

44/2013

596 Решење о разрешењу директора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“  у Новом Саду 44/2013

597 Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“  у Новом Саду 44/2013

598
Решење о утврђивању Измена и допуна Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години

45/2013

599
Решење о утврђивању Измена Годишњег програма унапређења саветодавних послова у 
пољопривреди у Аутономној Покрајини Војводини за 2013. годину

45/2013

600
Решење о утврђивању Измена Програма мера за спровођење пољопривредне политике за 
развој села на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години

45/2013

601
Решење о разрешењу дужности помоћнице покрајинског секретара за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине

46/2013

602
Решење о разрешењу дужности помоћнице директора Службе за управљање људским 
ресурсима

46/2013

603
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести 
Војводине

46/2013

604
Решење о именовању члана Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести 
Војводине

46/2013

605 Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за онкологију Војводине 46/2013

606 Решење о именовању члана Управног одбора Института за онкологију Војводине 46/2013

607 Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Опште болнице Суботица, Суботица 46/2013

608 Решење о именовању члана Надзорног одбора Опште болнице Суботица, Суботица 46/2013

609
Решење о разрешењу дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију ''Русанда'' 
Меленци

46/2013

610
Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију 
''Русанда'' Меленци

46/2013

611 Решење о разрешењу директора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта 46/2013
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Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

612 Решење о именовању директора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта 46/2013

613
Решење о именовањеу председника и чланова Одбора за доделу признања у области спорта 
за 2013. годину

46/2013

614
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода 
''Форум'' Нови Сад - Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék за 2013. годину

46/2013

615
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег плана и програм рада Издавачког 
завода ''Форум'' Нови Сад - Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék за 2013. годину

46/2013

616
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Галерије ликовне 
уметности Поклон збирке Рајка Мамузића за 2013. годину

46/2013

617
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Галерије ликовне уметности 
Поклон збирке Рајка Мамузића за 2013. годину

46/2013

618
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Правилника о систематизацији послова и 
радних места у Музеју Војводине

46/2013

619 Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Музеја Војводине 46/2013

620 Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Спомен-збирке Павла Баљанског 46/2013

621
Решење о разрешењу чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача „Михајло Палов“ у Вршцу

46/2013

622
Решење о именовању чланова Савета Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача „Михајло Палов“ у Вршцу

46/2013

623 Решење о разрешењу директора Геронтолошког центра у Кикинди 46/2013

624 Решење о именовању вршиоца дужности  директора Геронтолошког центра у Кикинди 46/2013

625 Решење о разрешењу директора Студентског центра „Суботица“ у Суботици 46/2013

626 Решење о именовању вршиоца дужности директора Студентског центра „Суботица“ у Суботици 46/2013

627
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Сремска Митровица, 
Сремска Митровица

46/2013

628 Решење о именовању директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица 46/2013

629
Решење о броју диплома и награда које ће се доделити даровитим ученицима и њиховим 
менторима

47/2013

630
Решење о разрешењу помоћнице покрајинске секретарке за  енергетику и минералне 
сировине

47/2013

631
Решење о утврђивању Измена Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години

47/2013

632
Решење о разрешењу председника Управног одбора Студентског културног центра у Новом 
Саду

47/2013

633
Решење о именовању председника и члана Управног одбора Студентског културног центра у 
Новом Саду

47/2013

634
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2013. годину

47/2013

635
Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, 
Палић за 2013. годину

47/2013

636 Решење о давању сагласности на Статут Архива Војводине 47/2013

637 Решење о разрешењу чланова Управног одбора Историјског архива у Белој Цркви 47/2013
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Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

638 Решење о именовању чланова Управног одбора Историјског архива у Белој Цркви 47/2013

639 Решење о разрешењу председника Надзорног  одбора Историјског архива у Белој Цркви 47/2013

640 Решење о именовању председника Надзорног  одбора Историјског архива у Белој Цркви 47/2013

641
Решење о утврђивању износа новчане награде за Годишње признање у области спорта у 2013. 
години за најбоље спортске екипе у мушкој и женској конкуренцији

48/2013

642
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад

48/2013

643
Решење о именовању директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад

48/2013

644
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Војводинашуме“ 
Петроварадин

48/2013

645 Решење о именовању директорке Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин 48/2013

646
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног вовопривредног предузећа „Воде 
Војводине“ Нови Сад

48/2013

647 Решење о именовању директора Јавног вовопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад 48/2013

648
Решење о давању сагласности на Одлуку о издавању три бланко менице ЈП „Завод за 
урбанизам Војводине“ Нови Сад, са меничним овлашћењем у складу са Законом о платном 
промету

48/2013

649
Решење о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка по Завршном рачуну за 2012. 
годину ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад

48/2013

650
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Установи-Центар за привредно-технолошки развој Војводине

48/2013

651
Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Српског народног позоришта, 
Нови Сад

48/2013

652
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана 
Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад за 2013. годину

48/2013

653
Решење о именовању члана Управног одбора Завода за културу војвођанских Словака-Ústav 
pre kultúru vojvodinských Slovàkov

48/2013

654
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачке установе 
„Мисао“ за 2013. годину

48/2013

655
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра „Суботица“ 
у Суботици

48/2013

656
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског центра „Суботица“ 
у Суботици

48/2013

657
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова и 
задатака Геронтолошког центра у Вршцу

48/2013

658 Решење о разрешењу директора Геронтолошког центра „Бечеј“ у Бечеју 48/2013

659  Решење о именовању директора Геронтолошког центра „Бечеј“ у Бечеју 48/2013

660
Решење о разрешењу дужности шефа Кабинета председника Владе Аутономне Покрајине 
Војводине

49/2013

661
Решење о додели годишње награде „Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача“ за 
2013. годину

49/2013

662
Решење о разрешењу директора Информативног центра за пословну стандардизацију и 
сертификацију

49/2013
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Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

663
Решење о постављењу директорке  Информативног центра за пословну стандардизацију и 
сертификацију

49/2013

664
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана прихода и расхода 
Позоришног музеја Војводине за 2013. годину

49/2013

665
Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Музеја савремен уметности 
Војводине за 2013. годину

49/2013

666
Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Музеја савремен уметности 
Војводине за 2013. годину

49/2013

667
Решење о давању сагласности на промену назива Школском центру за васпитање и 
образовање слушно оштећених лица – Суботица

49/2013

668 Решење о разрешењу директора Градске библиотеке у Суботици 49/2013

669 Решење о имнеовању директора Градске библиотеке у Суботици 49/2013

670
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови 
Сад

49/2013

671
Решење о именовању члана Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови 
Сад

49/2013

672
Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању мреже основних школа са седиштем на 
територији Општине Бачка Паланка

50/2013

673
Решење о утврђивању Измене Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда 
за воде Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину

50/2013

674
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈВП „Воде Војводине“, 
Нови Сад за 2013. годину

50/2013

675
Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Покрајинског фонда за развој 
пољопривреде за 2013. годину

50/2013

676
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке 
организације Војводине за 2013. годину

50/2013

677
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације 
Војводине за 2013. годину

50/2013

678
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма туристичке информативно-
пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2013. годину

50/2013

679
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Покрајинског завода 
за спорт и медицину спорта

50/2013

680
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Канцеларије за 
инклузију Рома за 2013. годину

50/2013

681
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма рада  Канцеларије за 
инклузију Рома за 2013. годину

50/2013

682 Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Музеја Војводине за 2013. годину 50/2013

683
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана прихода и расхода 
Спомен-збирке Павла Бељанског за 2013. годину

50/2013

684
Решење о давању сагласности на Програм рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2014. 
годину

50/2013

685 Решење о разрешењу директора Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину 50/2013

686
Решење о именовању вршиоца дужности  директора Градске народне библиотеке „Жарко 
Зрењанин“ у Зрењанину

50/2013

687
Решење о разрешењу Управног одбора  Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у 
Зрењанину

50/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/49/49_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/49/49_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/49/49_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/49/49_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/49/49_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/49/49_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/49/49_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/49/49_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/49/49_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
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688
Решење о именовању Управног одбора  Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у 
Зрењанину

50/2013

689
Решење о разрешењу Надзорног одбора Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у 
Зрењанину

50/2013

690
Решење о именовању Надзорног одбора Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у 
Зрењанину

50/2013

691 Решење о разрешењу директора Института за онкологију Војводине 50/2013

692 Решење о именовању директора Института за онкологију Војводине 50/2013

693 Пословник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине-пречишћен текст 46/2013

694
Одлука о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине 
Војводине

1/2013

695
Одлука о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине 
Војводине

12/2013

696
Одлука о накнади члановима Одбора за питања уставно-правног положаја Покрајине из реда 
научних и стручних радника  

18/2013

697
Одлука о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине 
Војводине

34/2013

698
Одлука о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине 
Војводине

39/2013

699
Одлука о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине 
Војводине

46/2013

700
Одлука о изменама и допунама Одлуке о службеним путовањима изабраних и именованих 
лица у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине

48/2013

701
Одлука о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине 
Војводине

48/2013

702 Решење о разрешењу помоћника секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 48/2013

703 Решење о разрешењу помоћника секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 48/2013

704 Решење о постављењу  помоћника секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 48/2013

705 Решење о постављењу  помоћника секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 48/2013

706 Решење о постављењу  помоћника секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 48/2013

707
Одлука о престанку Одлуке о висини накнаде за рад саветника потпредседника Скупштине 
Аутономне Покрајине Војводине

50/2013

708
Одлука о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања 
даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду

42/2013

709 Одлука о именовању Изборне комисије Изборне јединице 3 Апатин 1/2013

710 Одлука о именовању Изборне комисије Изборне јединице 17 Зрењанин III 1/2013

711 Одлука о именовању Изборне комисије Изборне јединице 49 Србобран 1/2013

712
Одлука о одређивању боје папира за штампање гласачког листића и контролног листа за 
гласање на допунским изборима расписаним за 17. фебруар 2013. године

1/2013

ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНE АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/46/46_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/12/12_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/18/18_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/34/34_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/39/39_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/46/46_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/48/48_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/48/48_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/48/48_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/48/48_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/48/48_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/48/48_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/48/48_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/42/42_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
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713
Одлука о поверавању послова Изборној комисији Изборне јединице за именовање бирачких 
одбора за спровођење допунских избора који ће се одржати 17. фебруара 2013. године

1/2013

714
Одлука о утврђивању коначног броја бирача за спровођење допунских избора у Изборним 
јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран,  који ће се одржати 17. фебруара 2013. 
године

4/2013

715 Одлука о престанку рада Изборне комисије Изборне јединице 3 Апатин 11/2013

716 Одлука о престанку рада Изборне комисије Изборне јединице 17 Зрењанин III 11/2013

717 Одлука о престанку рада Изборне комисије Изборне јединице 49 Србобран 11/2013

718
Решење о бирачким местима за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 
на допунским изборима у Изборној јединици 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран

2/2013

719
Решење о утврђивању укупног броја бирача за спровођење допунских избора у Изборним 
јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, који ће се одржати 17. фебруара 2013. 
године

3/2013

720
Решење о утврђивању броја гласачких листића за спровођење допунских избора у Изборним 
јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, који ће се одржати 17. фебруара 2013. 
године

3/2013

721
Решење о утврђивању броја контролних листова за спровођење допунских избора у Изборним 
јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, који ће се одржати 17. фебруара 2013. 
године

3/2013

722
Решење о утврђивању броја контролних листова за спровођење поновљеног гласања на 
допунским изборима у Изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, које ће 
се одржати 03. марта 2013. године

6/2013

723
Решење о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновљеног гласања на 
допунским изборима у Изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран, које ће 
се одржати 03. марта 2013. године

6/2013

724
Извештај о резултатима допунских избора за избор посланика у Скупштину Аутономне 
Покрајине Војводине у Изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран 
одржаних 17. фебруара 2013. године

7/2013

725 Јавни конкурс за суфинансирање погона за примену нових технологија у АП Војводини 9/2013

726
Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи 
развој у Аутономној Покрајини Војводини у 2013. години

9/2013

727
Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима и усавршавањима у 
иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 
2013. години

9/2013

728 Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2013. години 9/2013

729 Јавни конкурс за суфинансирање припрема предлога активности међународне сарадње 9/2013

730 Јавни конкурс за суфинансирање радних места истраживача-повратника из иностранства 9/2013

731 Конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној Покрајини Војводини за 2013. годину 9/2013

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/2/2_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/3/3_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/3/3_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/3/3_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/7/7_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
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732
Конкурс за суфинансирање образовних програма/пројеката установа високог образовања чији 
је оснивач Аутономна Покрајина Војводина за 2013. годину

9/2013

733
Конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области високог образовања удружења 
студената и невладиних организација у Аутономној Покрајини Војводини за 2013. годину

9/2013

734
Конкурс за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је 
оснивач Аутономна Покрајина Војводина за 2013. годину

9/2013

735
Конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме у 
установама високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина за 2013. 
годину

9/2013

736
Конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме у 
установама студентског стандарда чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина за 2013. 
годину

9/2013

737
Јавни конкурс за подношење предлога за доделу награде „Др Зоран Ђинђић за најбољи 
дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из 
филозофских и социолошких наука“ за 2013. годину

42/2013

738
Јавни конкурс за предлагање кандидата за годишњу награду „Др Зоран Ђинђић за младог 
научника и истраживања“ за 2013. годину

42/2013

739
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, управу и 
националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области 
основног и средњег образовања и области ученичког стандарда

7/2013

740
Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне 
Покрајине Војводине за школску 2013/2014. годину

19/2013

741
Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне 
Покрајине Војводине за школску 2013/2014. годину

19/2013

742
Исправка Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији 
Аутономне Покрајине Војводине за школску 2013/2014 годину

31/2013

743
Исправка Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији 
Аутономне Покрајине Војводине за школску 2013/2014 годину

31/2013

744
Решење о одобравању уџбеника Радна свеска уз Читанку на мађарском језику, за седми 
разред основне школе, аутора др Ерике Бенце

10/2013

745
 Решење о одобравању уџбеника Радна свеска уз Читанку на мађарском језику, за осми разред 
основне школе, аутора др Еве Толди

10/2013

746
Решење о одобравању уџбеника Историја-додатак из националне историје Румуна за пети 
разред основне школе на румунском језику, аутора др Мирће Марана

13/2013

747
Решење о одобравању уџбеника Музичка култура за седми разред основне школе на 
словачком језику, аутора Мариене Станковић-Кривак и мр Јураја Суђи

13/2013

748 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за француски језик 14/2013

749 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за француски језик 14/2013

750 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за француски језик 14/2013

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/42/42_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/42/42_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/7/7_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/31/31_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/31/31_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

751 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик 14/2013

752 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик 14/2013

753 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик 14/2013

754 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик 14/2013

755 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик 14/2013

756 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик 14/2013

757 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за мађарски језик 14/2013

758 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за италијански језик 14/2013

759 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за италијански језик 14/2013

760 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за италијански језик 14/2013

761 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за италијански језик 14/2013

762 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за италијански језик 14/2013

763 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за немачки језик 14/2013

764 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за немачки језик 14/2013

765 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за немачки језик 14/2013

766 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за кинески језик 14/2013

767 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за кинески језик 14/2013

768 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за руски језик 14/2013

769 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за руски језик 14/2013

770 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за руски језик 14/2013

771 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за румунски језик 14/2013

772 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за румунски језик 14/2013

773 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за чешки језик 14/2013

774 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за чешки језик 14/2013

775 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик 14/2013

776 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик 14/2013

777 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик 14/2013

778 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик 14/2013

779 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за шведски језик 14/2013

780 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за холандски језик 14/2013

781 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за арапски језик 14/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

782 Решење о постављењу сталног судског тумача знакова глувих лица 14/2013

783 Решење о постављењу сталног судског тумача знакова глувих лица 14/2013

784 Решење о постављењу сталног судског тумача знакова глувих лица 14/2013

785
Решење о одобравању уџбеника – допуна уџбеника Ликовне културе из националне културе 
Словака за осми разред основне школе на словачком језику, аутора мр Павел Чањи и  
Владимир Валенћик

14/2013

786
Решење о одобравању уџбеника Природа и друштво - додатак Историја Мађарске од 
најстаријих времена до данашњих дана за четврти разред основне школе на мађарском језику, 
аутора др Пал Тибора

14/2013

787
 Решење о одобравању уџбеника Ликовна култура – додатак Мађарска ликовна уметност за 
осми разред основне школе на мађарском језику, аутора Лилие Ереш Буњик

14/2013

788 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за румунски језик 30/2013

789 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за румунски језик 30/2013

790 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за грчки језик 30/2013

791 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за грчки језик 30/2013

792 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за ромски језик 30/2013

793 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за ромски језик 30/2013

794 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за ромски језик 30/2013

795 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за енглески језик 30/2013

796 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за хрватски језик 30/2013

797 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за македонски језик 30/2013

798 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за руски језик 30/2013

799 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за француски језик 30/2013

800 Решење о постављењу сталног судског преводиоца за италијански језик 30/2013

801 Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа за 2013. годину 5/2013

802
Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији 
Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину

6/2013

803 Конкурс за дотације организацијама етничких заједница у Аутономној Покрајини Војводини 7/2013

804
Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у 
АП Војводини за 2013. годину

8/2013

805
Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области ученичког 
стандарда у АП Војводини за 2013. годину

8/2013

806
Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса 
за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома„ у 2013. години

12/2013

807
Оглас за постављење сталних судских тумача за подручје виших судова на територији 
Аутономне Покрајине Војводине

15/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/30/30_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/5/5_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/7/7_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/8/8_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/8/8_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/12/12_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/15/15_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

808
Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања муђунационалне толеранције у 
Војводини у 2013. години

27/2013

809
Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у 
АП Војводини за другу половину 2013. године

32/2013

810 Конкурс за доделу признања ''Др Ђорђе Натошевић'' за школску 2012/2013. годину 32/2013

811
Конкурс за стипендирање 41 ученика редовних средњих школа на територији Аутономне 
покрајине Војводине, припадника ромске националне заједнице за школску 2013/2014. годину  

35/2013

812
Обавештење о поништају Конкурса за стипендирање 41 ученика редовних средњих школа на 
територији АПВ, припадника ромске националне заједнице за школску 2013/2014. годину

36/2013

813
Конкурс за стипендирање 41 ученика редовних средњих школа на територији АПВ, припадника 
ромске националне заједнице за школску 2013/2014. годину и за избор наставника ментора за 
кориснике стипендије

36/2013

814
Јавни позив за пријаву и учешће у реализацији програма под називом: „За чистије и зеленије 
школе у Војводини“ за школску 2013/2014. годину

41/2013

815
Оглас за постављење сталних судских тумача за подручје Виших судова на територији 
Аутономне Покрајине Војводине

44/2013

816
Правилник о начину коришћења и управљања средствима консолидованог рачуна трезора 
Аутономне Покрајине Војводине

23/2013

817
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије у 
2013. години за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске 
уније

41/2013

818
Годишњи програм основних геолошких истраживања на територији АП Војводине за 2013. 
годину 

11/2013

819

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање 
невладиних организација и непрофитних институција у 2013. години, за унапређење сазнања 
деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју 
Аутономне Покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије

28/2013

820
Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације 
пројеката коришћења биомасе на фармама свиња

38/2013

821
Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације 
пројеката штедљиве јавне расвете

38/2013

822
Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације 
пројеката коришћења отпадне биомасе за загревање објеката на фармама фазана и пилића

38/2013

823
Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације 
пројеката коришћења биомасе у установама социјалне заштите чији је оснивач АП Војводина

38/2013

824
Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације 
пројеката увођења нових технологија у области експлоатације, припреме и прераде 
минералних сировина;

38/2013

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/27/27_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/32/32_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/32/32_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/35/35_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/36/36_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/36/36_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/41/41_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/44/44_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/41/41_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/28/28_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/38/38_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/38/38_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/38/38_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/38/38_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/38/38_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

825
Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације 
пројеката коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде у установама 
социјалне заштите  чији је оснивач АП Војводина

38/2013

826
Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације 
пројеката ефективнијег коришћења расположивих хидротермалних ресурса

38/2013

827
Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације 
пројеката коришћења биомасе на фармама свиња

43/2013

828
Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације 
пројеката коришћења отпадне биомасе за загревање објеката на фармама фазана и пилића

43/2013

829
Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације 
пројеката ефективинијег коришћења расположивих хидротермалних ресурса

46/2013

830
Јавни конкурс о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације 
пројеката увођења нових технологија у области експлоатације, припреме и прераде 
минералних сировина

47/2013

831
Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине 
по конкурсима у области културе у 2013. години

1/2013

832
Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине 
по конкурсима у области из културе у 2013. години

33/2013

833
Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине 
по конкурсима у области културе у 2014. години

39/2013

834
Решење о накнади за рад и другим трошковима председника и чланова управних и надзорних 
одбора у установама културе чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина

15/2013

835
Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине

1/2013

836
Конкурс за суфинансирање пројеката за унапређење професионалних стандарда јавног 
информисања за 2013. годину

4/2013

837 Конкурс за суфинансирање техничко-технолошког опремања јавних гласила за 2013. годину 4/2013

838
Конкурс за суфинансирање подстицања производње телевизијских програма из области 
културе и уметности за 2013. годину

4/2013

839
Конкурс за суфинансирање пројеката за унапређење јавног информисања о АП Војводини за 
2013. годину

4/2013

840 Конкурс за суфинансирање јавног информисањау земљама у окружењу 4/2013

841
Конкурс за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија за 2013. 
годину

4/2013

842
Конкурс за суфинансирање производње дугометражних играних и документарно-играних 
филмова у 2013. години

33/2013

843
Конкурс за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија за 2013. 
годину

40/2013

844
Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у култури у области савременог уметничког 
стваралаштва АП Војводине у 2014. години

40/2013

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/38/38_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/38/38_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/43/43_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/43/43_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/46/46_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/47/47_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/33/33_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/39/39_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/15/15_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/33/33_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/40/40_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/40/40_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

845
Конкурс за суфинансирање производње дугометражних играних, краткометражних и 
документарно-играних, документарних и анимираних филмова у 2014. години

40/2013

846
Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области заштите културног 
наслеђа у АП Војводини у 2014. години

40/2013

847
Конкурс за суфинансирање програма и пројеката за очување, унапређење и развој 
традиционалног и савременог културног и уметничког стваралаштва националних мањина у АП 
Војводини у 2014. години

40/2013

848
Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања, набавку опреме 
установа културе и набавку књига за библиотеке у 2014. години

40/2013

849 Конкурс за суфинансирање издавачке делатности у АП Војводини у 2014. години 40/2013

850
Конкурс за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у 
јединицама локалних самоуправа у АП Војводини

17/2013

851
Јавни конкурс за јачање улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу 
ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу

31/2013

852
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова учешћа јединица локалних 
самоуправа из АП Војводине на 8. Међународном INVESTEXPO Сајму инвестиција и Дана 
енергетике у Новом Саду

36/2013

853 Решење о установљавању ловишта „Босут“ 17/2013
854 Решење о установљавању ловишта „Студва“ 17/2013
855 Решење о установљавању ловишта „Језера“ 17/2013
856 Решење о установљавању ловишта „Сава“ 17/2013

857 Решење о изменама Решења о установљавању ловишта „Кућине“ 17/2013

858 Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима 17/2013
859 Решење о давању ловишта „Сава“ на газдовање 27/2013
860 Решење о давању ловишта „Студва“ на газдовање 27/2013
861 Решење о давању ловишта „Босут“ на газдовање 27/2013
862 Решење о давању ловишта „Језера“ на газдовање 27/2013

863
Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у 
заштићеном простору у 2013. години

9/2013

864
Конкурс за подршку активностима усмереним на стварање производа са већом додатом 
вредношћу у АП Војводини у 2013. години

9/2013

865
Конкурс за доделу бесповратних средстава, којима ће се финансирати активности удружења 
грађана у 2013. години

11/2013

866
Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију активности-наводњавање 
пољопривредних култура инвестирањем у системе за наводњавање

13/2013

867
Конкурс за доделу бесповратних средстава за унапређење коришћења пољопривредног 
земљишта кроз набавку система за заштиту од временских непогода на територији АП 
Војводине

13/2013

868
Конкурс за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова увођења и сертификације 
система квалитета и безбедности хране у 2013. години

13/2013

869
Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде 
за наводњавање пољопривредних култура

13/2013

870 Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације 13/2013

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/40/40_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/40/40_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/40/40_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/40/40_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/40/40_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/31/31_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/36/36_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/27/27_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/27/27_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/27/27_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/27/27_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

871
Јавни оглас за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно 
земљиште дато у закуп за 2013. годину

14/2013

872
Измене и допуне Конкурса за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну 
производњу у заштићеном простору у 2013. години

19/2013

873
Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање израде пројектно-техничке 
документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини

20/2013

874
Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање израде пројектно-техничке 
документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације

20/2013

875
Конкурс за доделу средсава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда 
за шуме АП Војводине за 2013. годину

21/2013

876
Конкурс за подршку непољопривредних и пратећих пољопривредних активности на селу у АП 
Војводини у 2013. години - Салашарски туризам

22/2013

877
Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање израде пројектно-техничке 
документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката 
фекалне канализације

31/2013

878 Јавни конкурс за именовање директора Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ 33/2013

879
 Конкурс за доделу бесповратних средстава за унапређење коришћења пољопривредног 
земљишта кроз набавку система за заштиту од временских непогода на територији АП 
Војводине

33/2013

880 Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин 34/2013

881

Конкурс за пријаву манифестација за доделу финансијске подршке организаторима 
манифестација типа сајмова и изложби везаних за пољопривредну производњу и локално-
традиционалних манифестација из надлежности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство

34/2013

882
Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију пројеката из Посебних програма 
Годишњег програма унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини у 
2013. години

34/2013

883
Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију активности: Мелиорација пашњака 
и ливада на територији АП Војводине

35/2013

884
Јавни оглас за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно 
земљиште дато у закуп за 2013. годину

35/2013

885
Конкурс за доделу бесповратних средстава за привођење култури необрадивог 
пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и 
подизање нових рибњака на територији АП Војводине

35/2013

886
Измена Конкурса за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из 
Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2013. годину

36/2013

887
Конкурс за суфинансирање добровољног груписања парцела пољопривредног земљишта у 
приватном власништву

36/2013

888
Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда 
за шуме АП Војводине за 2013. годину

37/2013

889 Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе 37/2013

890
Измена конкурса за доделу бесповратних средстава за реализацију активности: Мелиорација 
пашњака и ливада на територији АП Војводине

38/2013

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/14/14_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/20/20_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/20/20_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/21/21_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/22/22_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/31/31_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/33/33_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/33/33_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/34/34_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/34/34_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/34/34_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/35/35_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/35/35_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/35/35_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/36/36_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/36/36_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/37/37_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/37/37_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/38/38_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

891
Конкурс о расподели средстава за спровођење Програма унапређења рада удружења 
одгајивача стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2013. годину

38/2013

892
Конкурс о расподели средстава за спровођење Годишњег програма мера код одгајивачког 
програма у АП Војводини за 2013. годину

38/2013

893
Конкурс о расподели средстава за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у 
Аутономној Покрајини Војводини за 2013. годину

38/2013

894
Конкурс о расподели средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих 
животиња у  Аутономној Покрајини Војводини за 2013. годину

38/2013

895
Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2013. 
годину

39/2013

896
Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку уређаја за брзо одређивање 
релевантних показатеља технолошког квалитета пшенице на територији АП Војводине

45/2013

897
Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку опреме за биљну производњу у 
заштићеном простору у 2013. години

45/2013

898 Конкурс за суфинансирање пројеката из области спорта и омладине 1/2013

899 Конкурс за реализацију Акционог плана политике за младе у АП Војводини током 2013. године 6/2013

900
Конкурс за суфинансирање организације или учешћа на спортским приредбама од интереса за 
АП Војводину

12/2013

901
Конкурс за избор организације која ће вршити мониторинг и евалуацију пројеката који су 
одобрени конкурсом за реализацију Акционог плана политике за младе у АП Војводини током 
2013. године

21/2013

902 Конкурс за превенцију насиља и дискриминације 21/2013
903 Конкурс ''Активан распуст'' 24/2013

904 Конкурс за реализацију Акционог плана за борбу против дроге у АП Војводини 41/2013

905 Решење о привременом уступању на коришћење  дела рибарског подручја „Србија-Војводина“
8/2013

906 Решење о привременом уступању на коришћење дела рибарског подручја „Србија-Војводина“ 50/2013

907 Решење о привременом уступању на коришћење дела рибарског подручја „Србија-Војводина“ 50/2013

908 Решење о привременом уступању на коришћење дела рибарског подручја „Србија-Војводина“ 50/2013

909
Комкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за 
реализацију пројектних активности удружења грађана у 2013. години

6/2013

910
Конкурс за су/финансирање пројеката управаљача у заштићеним подручјима АП Војводине у 
току 2013. године

11/2013

911
Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2013. 
години за реализацију пројеката из области заштите животне средине као и набавка опреме и 
уређаја за очување животне средине капиталног карактера

16/2013

912
Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2013. 
години за суфинансирање израде планских докумената

17/2013

913
Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко 
планирање ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад

31/2013

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/38/38_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/38/38_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/38/38_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/38/38_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/39/39_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/45/45_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/45/45_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/12/12_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/21/21_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/21/21_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/24/24_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/41/41_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/8/8_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/6/6_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/16/16_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/31/31_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

914 Конкурс за уступање на коришћење дела рибарског подручја „Србија-Војводина“ 49/2013

915
Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад за општину 
Чока у Чоки

1/2013

916
Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за 
социјални рад „1. Март“ за општину Алибунар у Алибунару

2/2013

917
Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад „Сава“ у 
Сремској Митровици

4/2013

918
Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за 
социјални рад Ириг

4/2013

919
Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за 
социјални рад општине Кула

4/2013

920
Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад општине Ада 
у Ади 8/2013

921 Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад Кањижа
8/2013

922
Решење о образовању Стручне комисије за одређивање зона санитарне заштите изворишта 
воде за пиће насеља и привредних објеката на територији АП Војводине

17/2013

923
Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад општине 
Сечањ

17/2013

924
Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад Града Новог 
Сада

19/2013

925 Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални радопштине Кула 19/2013

926  Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад у Апатину 20/2013

927
Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад ''8.мај'' у 
Белој Цркви

21/2013

928 Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад у Кикинди 21/2013

929
Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за 
социјални рад општине Нови Бечеј

23/2013

930
Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад општине 
Темерин

23/2013

931 Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад општине Ириг 23/2013

932
Решење о стављању ван снаге Решења о давању сагласности за именовање вршиоца дужности 
директора Центра за социјални рад општине Нови Бечеј

32/2013

933
Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за 
социјални рад општине Рума

32/2013

934
Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора  Установе „Центар 
за социјални рад Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка

38/2013

935
Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад Града 
Суботице

38/2013

936
Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад за општину 
Вршац

43/2013

937
Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за 
социјални рад Кикинда

48/2013

938
Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за 
социјални рад Пландиште

48/2013

939
Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад за општину 
Бачка Паланка

49/2013

940
Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад општине 
Србобран

50/2013

941 Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад  Сомбор 50/2013

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/49/49_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/2/2_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/4/4_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/8/8_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/8/8_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/17/17_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/19/19_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/20/20_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/21/21_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/21/21_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/23/23_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/32/32_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/32/32_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/38/38_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/38/38_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/43/43_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/48/48_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/48/48_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/49/49_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/50/50_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

942
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на новчану помоћ породици у 
којој се роди треће дете

10/2013

943
Јавни конкурс за суфинансирање, односно финансирање изградње, одржавања и опремања 
здравствених установа у 2013. години

5/2013

944
Јавни конкурс за суфинансирање, односно финансирање хитних текућих поправки и 
одржавања зграда, објеката и опреме здравствених установа у 2013. години

5/2013

945
Јавни оглас за доделу стредстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години за 
децу и породицу

10/2013

946
Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у 
области здравствене заштите, социјалне заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске 
заштете и демографије у 2013.години

18/2013

947
Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у 
области социјалне заштите у 2013. години

24/2013

948
Конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на 
међународним сајмовима који се одржавају током јануар-јуни 2013. године у Републици
Србији

1/2013

949
Конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на 
сајмовима у Европи који се одржавају у периоду јануар-јуни 2013. године

1/2013

950
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП
Војводине за финансирање пројеката у области афирмације сеоских средина као туристичког
потенцијала-„Село са разгледнице“

9/2013

951
Конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима
грађана за подршку програмима и активностима удружења жена на селу у АП Војводини са
циљем економског оснаживања жена у руралним срединама

9/2013

952
Конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених програмима
и активностима удружња жена на селу у АП Војводини са циљем промоције локалних
манифестација као туристичке понуде у руралним срединама

9/2013

953
Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним механизмима за равноправност полова
за активности и програме намењене унапређењу области родне равноправности и
елиминисању сваког облика дискриминације жена у локалној заједници

9/2013

954
Конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима
грађана за финансирање пројеката у области равноправности полова

9/2013

955
Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у АП Војводини
у 2013. години

9/2013

956
Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места АП
Војводини у 2013. години

9/2013

957
Јавни позив јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине,
за подношење захтева за суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања
у 2013. години

9/2013

958
Јавни конкурс за доделу субвенције за рефундацију трошкова улагања у материјалну имовину
у 2013. години

13/2013

959
Конкурс за суфинансирање јединица локалне самоуправе у АП Војводини за подстицање
привредних активности

13/2013

960 Конкурс за доделу знака „Најбоље из Војводине“ 16/2013

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/5/5_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/5/5_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/10/10_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/18/18_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/24/24_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/1/1_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/9/9_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/13/13_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/16/16_2013.pdf


Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Нови Сад

Регистар објављених прописа и других аката у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“ у 2013. години

961
Конкурс за субвенционисање приватних предузећа од интереса за развој и ревитализацију
послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће
радиности

16/2013

962
Конкурс за доделу средстава организаторима регионалних међународних сајамских
манифестација и изложи у АП Војводини

18/2013

963 Конкурс за субвенционисање трошкова кластер организацијама 20/2013

964
Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној Покрајини
Војводини у 2013. години

20/2013

965
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП
Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и
информационог друштва

32/2013

966
Јавни конкурс за доделу средстава малим и средњим привредним субјектима из сектора
производних делатности од интереса за унапређење привреде у Аутономној Покрајини
Војводини

32/2013

967
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима
грађана за финансирање пројеката у области равноправности полова

32/2013

968
Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова учешћа привредних
субјеката на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији који се
одржавају у периоду септембар-децембар 2013. године

32/2013

969
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за Регионални 
план управљања отпадом за период од 2013-2022. године за Град Суботицу и општине Бачка 
Топола, Сента, Кањижа, Чока, Мали Иђош и Нови Кнежевац

11/2013

970 Одлука о утврђивању мађарских назива насељених места- пречишћени текст 32/2013

971 Пословник Одбора за доделу признања  „Др Ђорђе Натошевић“ 32/2013

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА  „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Д.О.О. СУБОТИЦА 

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/16/16_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/18/18_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/20/20_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/20/20_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/32/32_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/32/32_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/32/32_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/32/32_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/11/11_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/32/32_2013.pdf
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/32/32_2013.pdf
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